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1. Úvod 

1.1. Zadání a cíle projektu 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce vznikla na základě zadání města Olomouce a je 

součástí veřejné zakázky. Navazuje na strategie z předchozích let a jejich následné realizace. Dále na 

strategické dokumenty z oblasti cestovního ruchu s platností na celorepublikové a krajské úrovni, 

které určují rámec působení strategie. 

Strategie je zásadním nástrojem, který systematicky podporuje rozvoj cestovního ruchu a nárůst 

image města Olomouce. Celkovým cílem je definování a následná realizace konkrétních námětů 

vedoucích ke zlepšení pozice Olomouce jako destinace cestovního ruchu, jak z pohledu počtu 

návštěvníků, tak z pohledu jejich spokojenosti, a s přihlédnutím k udržitelnému cestovnímu ruchu.  

Je však nezbytné se strategií pracovat jako s živým dokumentem, který musí být průběžně 

vyhodnocován a aktualizován dle aktuální situace nejen v oblasti cestovního ruchu.  

Strategie je členěna do následujících částí: 

1. Analytická část 

2. Návrhová část 

3. Implementační část 

 

1.2. Metodika zpracování 

Tvorba dokumentů vycházela z platných metodických postupů vydaných Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR, agenturou CzechTourism a městem Olomouc a dále z požadavků vyplývajících ze zadání 

od města Olomouce.  

Důležitými podklady byly dokumenty dodané statutárním městem Olomouc, strategické dokumenty 

dalších subjektů z oboru cestovního ruchu, a strategické a analytické dokumenty ze souvisejících 

oborů. Dále data Českého statistického úřadu, a analýzy a predikce agentury CzechTourism. 

A v neposlední řadě informace od klíčových stakeholderů, rozhovory s odborníky na cestovní ruch 

a další zjištěné poznatky vycházející ze studia těchto poznatků.  
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1.3. Východiska zpracování 

Tato analýza byla zpracovávána v období bezprecedentní globální pandemie, která v roce 2020 

naprosto paralyzovala cestovní ruch. Z toho důvodu až na výjimky neuvádíme data za tento rok 

(pokud vůbec byla v době zpracování již dostupná) a veškeré trendy a informace úmyslně vážeme 

k roku 2019 jako poslednímu roku „normálního“ období, na které, jak doufáme, cestovní ruch po 

krátkém období poklesu opět naváže. 

I když má tato analýza sloužit jako podklad pro strategii až do roku 2027, důrazně doporučujeme 

analýzu, vzhledem k výše uvedenému, po čase v klíčových bodech aktualizovat a pokusit se zachytit 

reakci na pandemii COVID-19 s delším odstupem.  
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2. Pozice města Olomouce v kontextu CR 

2.1. Charakteristika území z pohledu cestovního ruchu 

Olomouc je se svými více než sto tisíci obyvateli jedním z nejvýznamnějších měst v České republice. 

Nachází se ve východní části České republiky, v samotném středu Moravy. Právě na Moravě bylo 

město vždy vnímáno jako důležité centrum, ať už jako sídelní město biskupství a posléze 

arcibiskupství, nebo jako domov druhé nejstarší české univerzity. Díky své poloze, historii, starobylé 

univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale i díky vojenské historii a nabídce moderních 

atraktivit dokáže saturovat tradičního i „progresivního“ návštěvníka.  

I v současnosti je regionálním centrem v oblastech vědy a vzdělání, zdravotnictví, obchodu a služeb, 

kultury nebo sportu. Z ekonomického pohledu je Olomouc město s rozvinutým průmyslem, ale 

i službami a díky univerzitnímu zázemí také s velkým vědecko-výzkumným potenciálem. 

I dnes je Olomouc významným centrem zásadních institucí. Od roku 2001 je centrem Olomouckého 

kraje a sídlem Krajského úřadu Olomouckého kraje. Je také sídlem Vrchního soudu a Vrchního 

státního zastupitelství. Do roku 2013 zde sídlilo Velitelství společných sil AČR a po restrukturalizaci 

armádního velení je město od roku 2020 opět významným vojenským městem a sídlem Velitelství 

pozemních sil. 

Geograficky i dopravně má Olomouc velmi dobrou strategickou polohu, která z něj z pohledu 

cestovního ruchu dělá velmi dobře dostupný cíl.  

Mapa 2.1.1. Schéma širších vztahů Olomouckého kraje 

Zdroj: Olomoucký kraj 
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S počtem obyvatel přesahujícím 100 tisíc je Olomouc 6. největším městem ČR. Na jeho území se 

nachází druhá nejvýznamnější památková rezervace v ČR se zachovalým půdorysem středověkého 

města, více než 450 let starou univerzitou, arcibiskupstvím a zachovalým pevnostním opevněním. 

Nechybí ani rozsáhlé parky vhodné jak pro relaxaci, tak pro aktivní trávení volného času.  

Díky bohaté církevní historii je ve městě nejvíce církevních památek na počet obyvatel v ČR. Mnohé 

kostely a instituce prošly rekonstrukcí a návštěvníka dokáží ohromit svou atmosférou.  

Město je také kulturním centrem se širokou škálou kulturních institucí. Mezi nejvýznamnější patří 

Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc. Město je také dějištěm významných 

kulturních akcí, mezi něž patří například Divadelní Flora, Dvořákova Olomouc, Mezinárodní varhanní 

festival, Podzimní festival duchovní hudby a řada dalších. 

 

Celková návštěvnost turistických cílů se pohybuje okolo 1,35 milionu. V poslední době došlo 

k mírnému poklesu, který je ale z větší části způsobený opravami některých památek nebo 

přesunutím Leteckého muzea mimo Olomouc. Některé subjekty také nedodávají data o návštěvnosti 

konzistentně. 

Graf 2.1.1.Vývoj návštěvnosti turistických cílů v Olomouci 

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

Nejfrekventovanějším turistickým cílem je Zoo Olomouc, která patří s více než 340 tisíci návštěvníky 

k nejnavštěvovanějším cílům celého kraje. 
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K již zmíněným spíše tradičním cílům turistického ruchu v současné době přibývá velké množství 

nových „moderních“ atraktivit, které přitahují do Olomouce každým rokem velké množství méně 

tradičních návštěvníků. Mezi tyto atrakce patří Street Art umění a s ním spojený festival, nebo 

filmové festivaly Academia Film Olomouc či PAF Olomouc.  

V neposlední řadě Olomouc zaznamenala pozitivní změny i v oblasti sportovního vyžití. Od roku 2010 

se zde každoročně pořádá Mattoni ½ Maraton Olomouc či parkurové a drezurní závody v areálu 

Equine Sport Centre. I v dalších oblastech sportovního vyžití je nabídka široká. Město disponuje 

fotbalovým a zimním stadionem, velkým množstvím sportovních hal a moderním sportovním 

centrem jako např. OMEGA centrum sportu a zdraví či Bike Park Olomouc.  

Lákavá je i nabídka pro rodiny s dětmi. Mezi ně patří Pevnost poznání Olomouc, kde návštěvníci 

můžou poznávat vědu pomocí interaktivních vědeckých exponátů, Sluňákov – centrum ekologických 

aktivit města Olomouce či sportovní areál Park sportu Hrubá Voda (součást Resortu Hrubá Voda). 

V posledním období došlo k masivnímu rozvoji gastronomie ve městě, v jehož důsledku se některé 

místní restaurace řadí ke špičce v České republice. Gastroturismus je podpořen i konáním 

gastronomických akcí, například Olomouckého tvarůžkového festivalu, který staví i na tradici 

místních produktů. 

Rozvoj ubytování navazuje na růst z minulého období a v Olomouci se objevují nové koncepty 

hotelů, které sledují současné trendy. Olomouc má tak na svém území již tři samoobslužné „chytré“ 

hotely a nové hotely, které vhodně kombinují moderní ubytovací trendy a historické objekty a staví 

svou nabídku na geniu loci daného místa. 

Kapacity ubytování nicméně ještě nejsou na úrovni některých srovnatelných měst, a to i proto, že 

dostupné kapacity v Olomouci jsou namířeny spíše na vyšší kategorii ubytování. 

 

  



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              6 

Mapa 2.1.2. Srovnání kapacit ubytování s dalšími městy 

 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

Obdobně navázala na předchozí období i návštěvnost města, kdy se počet hostů v roce 2019 oproti 

roku 2012 zdvojnásobil a dosáhl hodnoty 216 tisíc přenocujících návštěvníků. Výrazněji se však 

tento nárůst týkal domácích návštěvníků, kteří se z podílu 50 % posunuli až na 60 %. To ovšem může 

být v současné situaci globální pandemie spíše výhodou.  
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2.2. Základní socioekonomické podmínky 

2.2.1. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel Olomouce k 31. 12. 2019 činil 100 663 obyvatel, což je 43 % obyvatel okresu 

Olomouc. V 90. letech 20. století došlo v Olomouci, stejně jako v dalších městech, k poklesu počtu 

obyvatel, který se zastavil v roce 2011. Od roku 2015 se již Olomouc opět dostala přes hranici 

100 tisíc obyvatel, a to hlavně díky kladným hodnotám přirozeného přírůstku a počtu přistěhovalých 

obyvatel. Dochází však ke stárnutí populace.  

 

Tabulka 2.2.1. Věková struktura obyvatel Olomouce k 31. 12. 2019 

Věkové rozpětí 0–14 let 15–59 let 60 a více let 

Počet mužů 8 452 30 956 8 340 

Počet žen 8 114 32 256 12 545 

Zdroj: SMOl 

 

Celková spádová oblast města Olomouce ale zahrnuje větší počet obyvatel, z nichž mnoho do 

Olomouce dojíždí za prací nebo za vzděláním. Celkový počet obyvatel ve spádové oblasti byl v roce 

2016 necelých 177 tisíc, přičemž tzv. denní obyvatelstvo města, tedy počet lidí, kteří se denně 

pohybují ve městě, činí více než 140 tisíc lidí.  

Na Univerzitě Palackého v Olomouci studuje více než 22 tisíc studentů v rámci osmi fakult. 

Univerzita umožňuje studium v 749 studijních programech a provozuje tři mezinárodní vědecká 

centra. Starobylé i moderní budovy Univerzity Palackého pomáhají dotvářet atmosféru města 

Olomouce a nejen to. Studenti zde navyšují počet obyvatel města o jednu pětinu. Univerzita zde 

přivádí velké množství odborníků a mnoho českých a zahraničních hostů přitahuje velké množství 

akcí pořádaných UP.  
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2.2.2. Hospodářské charakteristiky 

V posledních letech dochází k pozitivnímu trendu v oblasti růstu výkonnosti ekonomiky, jejíž hodnota 

však v Olomouckém kraji, kde Olomouc tvoří podstatnou složku ekonomiky, dlouhodobě patřila 

k nejnižším v ČR. Ačkoliv významný ekonomický růst v posledních letech příliš nezměnil postavení 

Olomouckého kraje mezi ekonomicky slabšími oblastmi České republiky (aktuálně je kraj na 11. místě 

z pohledu HDP), evropskému průměru se kraj přiblížil. Zatímco v roce 2013 se Olomoucký kraj podle 

HDP přepočteného na obyvatele ve standardu kupní síly nacházel na úrovni 64,5 % průměru EU 28, 

o pět let později již dosáhl na 71,0 %. 

Pozitivní je, že HDP kraje roste více než v jiných srovnatelných krajích. 

 

Tabulka 2.2.2. Vývoj HDP, indexace k roku 2014 

Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liberecký kraj 100 105 109 116 121 129 

Královéhradecký kraj 100 107 113 123 129 138 

Jihomoravský kraj 100 107 109 115 124 130 

Olomoucký kraj 100 107 111 120 126 135 

Zlínský kraj 100 105 108 115 119 128 

Moravskoslezský kraj 100 105 109 114 122 126 

Zdroj: ČSÚ 

 

K vývoji došlo i z pohledu míry nezaměstnanosti, kde se Olomoucký kraj řadil ke krajům s nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti v rámci ČR. V roce 2016 však došlo k posunu a Olomoucký kraj zaujímá čtvrté 

nejvyšší místo v pořadí krajů. Míra nezaměstnanosti se v Olomouci od roku 2018 nachází pod 

celorepublikovým průměrem.  
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Tabulka 2.2.3. Vývoj míry nezaměstnanosti (v %) 

Roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Olomouc 9 7,5 6,3 4,1 3 2,8 

ČR 7,5 6,2 5,2 3,8 3,1 2,9 

Zdroj: město Olomouc 

V kontextu ekonomiky města je třeba zmínit změny v rozpočtovém určení daní v novelizovaném 

znění zákona platném od roku 2020. S novelizací došlo ke změně kritérií pro výpočet podílu 

daňových příjmů jednotlivých obcí, byl snížen počet velikostních kategorií obcí a u města Olomouce 

tak došlo k značnému propadu v daňových příjmech. 

Cestovní ruch v ekonomice Olomouckého kraje má celkem stabilní podíl, který podle dat 

ze satelitního účtu cestovního ruchu tvoří 2,3 % hrubé přidané hodnoty regionu, což je ale pod 

celorepublikovým průměrem, který je 2,8 %.  

V rámci boje s následky pandemie COVID-19 v cestovním ruchu schválilo vedení města odpuštění 

místního poplatku z pobytu v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 pro ubytovací zařízení 

a osvobození od poplatků za užívání veřejného prostranství – předzahrádky restauračních zařízení 

od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020 a v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021. 

Tabulka 2.2.4. Výběr místních poplatků v čase 

Rok Vybrané poplatky 

2014 2 409 875 Kč 

2015 2 541 063 Kč 

2016 2 720 682 Kč 

2017 3 116 010 Kč 

2018 3 321 520 Kč 

2019 2 931 284 Kč 

2020 3 682 360 Kč 

Zdroj: SMOl 
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2.3. Základní vývojové tendence – Pandemie COVID-19 a její dopad na 

cestovní ruch 

Celosvětová pandemie nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 zasáhla 

cestovní ruch více než kterákoliv krize poslední doby. Cestování se během jara 2020 po celém světě 

prakticky zastavilo a ve velké části světa platí omezení na cestování v různé intenzitě, a to i v době 

finalizace této analytické části.  

Od začátku pandemie se objevují projekce odhadující její dopad na cestovní ruch a dobu, kde se 

cestovní ruch vrátí na úroveň roku 2019. Bohužel postup pandemie ve více vlnách, aktuální 

nedostatek vakcín v některých zemích nebo objevy nových mutací (britská, jihoafrická, brazilská) 

jednotlivé odhady postupně vyvracejí. V době přípravy analytické části této strategie tak není ani 

v nejmenším jasné, jaký bude další vývoj jak v ČR, tak ve světě. 

Přesto se pokusíme nastínit alespoň nějaké odhady a perspektivy i za cenu jejich možné nepřesnosti. 

Vzhledem k tomu, že všechny odhady dopadů pracují s daty za rok 2019 jako referenční hodnotou, 

rozhodli jsme se až na výjimky nepoužívat v této analýze novější data, aby bylo možné k nim 

vztahovat i novější projekce. 

Podle analýzy World Travel and Tourism Council z listopadu 2020 bude mít globální epidemie v EU za 

následek ztrátu 11,5 až 14 milionů pracovních míst (pokles o 51–62 %), ztrátu 560–680 miliard EURO 

na HDP (identický pokles) a snížení počtu domácích (vnitřní EU trh) o 37–50 % a zahraničních (mimo 

EU) turistů o 59–67 %.  

Podobné analýzy si samozřejmě nechala vypracovat i agentura CzechTourism. Z jejích dat vyplývá, že 

v Olomouckém kraji došlo za prvních 6 měsíců roku 2020 k poklesu návštěvnosti v hromadných 

ubytovacích zařízeních o 43 % u domácích a o 63 % u zahraničních turistů.   

Odhady pro návrat ke stavu z roku 2019 se samozřejmě liší a také se významně mění v čase. Podle 

Tourism Economics (analýza ze září 2020) by v Evropě k tomuto návratu mělo dojít v roce 2023 pro 

domácí cestovní ruch a v roce 2024 pro příjezdový CR. I když se finální datum může měnit, zatím se 

analýzy shodují na tom, že cestovní ruch by měl reagovat celkem pružně a také, že domácí cestovní 

ruch bude mít větší příležitost pro rozvoj, protože i po ukončení všech restrikcí může dojít 

k permanentní změně myšlení některých turistů (obavy z cest do vzdálených zemí apod.) 

Společnost Economic Impact zpracovala pro Ministerstvo pro místní rozvoj a agenturu CzechTourism 

několik verzí analýzy dopadu COVID-19 na cestovní ruch. Ve verzi z konce listopadu 2020 nastínila 
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tři scénáře pro rok 2021, z nichž jsou z dnešního (Q1 2021) pohledu pravděpodobné ještě dva 

nazvané „střední“ a „pesimistický“. 

 

Tabulka 2.3.1. Východiska pro predikce vývoje (vybrané scénáře z aktualizace 27. 11. 2020) 

„střední“ 

Předpokládá nutnost pokračování omezení v prvním čtvrtletí roku 

2021 s objemem domácího cestovního ruchu na úrovni cca 10 % ve 

srovnání s rokem 2019 a následný nárůst na úroveň roku 2019 

v červnu. Vysoký objem na úrovni cca 120–125 % v červenci až září 

vzhledem k tomu, že část veřejnosti bude preferovat domácí 

dovolenou. Příjezdový cestovní ruch v minimálním objemu v 1. čtvrtletí 

a postupný nárůst od dubna z cca 15 % na úroveň cca 70–80 % objemu 

roku 2019 v druhé polovině roku 2021. 

„pesimistický“ 

Předpokládá nutnost pokračování omezení v prvním čtvrtletí roku 

2021, následné uvolnění omezení v jarních a letních měsících 

a zhoršení situace v průběhu září 2021 s nutností opětovného zavedení 

omezení v podzimních měsících jako v roce 2020. Objem domácího a 

příjezdového cestovního ruchu do konce léta na obdobné úrovni jako v 

případě varianty 2021 „střední“. Odhad objemu pro podzim 2021 

kopíruje propad objemů v roce 2020. 

Zdroj: CzechTourism, 2020 

 

Scénáře se liší v tom, zda bude potřeba na podzim roku 2021 znovu zavést restriktivní opatření, 

nebo bude podzimní sezóna roku 2021 ovlivněna koronavirem již jen omezeně. Aktuálně jsou 

navzdory probíhajícímu očkování obě varianty reálné. 

Z grafu níže je zřejmé, že co se týká vývoje DCR, jsou obě projekce totožné až do srpna, poté už jsou 

v případě pesimistického výhledu od září očekávány dopady omezení. V případě PCR je vývoj 

pesimistického modelu mírně nižší od začátku 2. kvartálu opět až do srpna a od září dochází 

k prudkému útlumu.  
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Obrázek 2.3.1. Srovnání počtu přenocování domácích a zahraničních turistů, 2019 a modely 2021 

 

Zdroj: CzechTourism, 2020 

 

Střední varianta predikce počítá s celkovým propadem spotřeby v roce 2021 ve srovnání s rokem 

2019 o 32 %, varianta pesimistická pak o 55 %. Pochopitelně největší dopad očekává u zahraničních 

turistů, kde to je pokles o 50 %, respektive 75 %. Domácí cestovní ruch by ovšem ve střední variantě 

poklesl na celorepublikové úrovni pouze o 8 %, v případě pesimistické pak o 30 %. 

 

Tabulka 2.3.2. Spotřeba spojená s cestovním ruchem na území ČR (v mld. Kč), 2019 a modely 2021  
Výchozí varianta 
(rok 2019) 

2021 
střední 

Srovnání 
(s 2019) 

2021 
pesimistická 

Srovnání 
(s 2019) 

Spotřeba cestovního ruchu 
celkem 

300 203 -0,32 135 -0,55 

z toho příjezdový turistický 
cestovní ruch 

124 62 -0,5 31 -0,75 

z toho domácí turistický 
cestovní ruch 

90 83 -0,08 63 -0,3 

z toho ostatní složky 
cestovního ruchu (výletníci, 
tranzit, služební cesty) 

86 58 -0,33 41 -0,52 

Zdroj: CzechTourism 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že klíčovým hybatelem revitalizace cestovního ruchu v České republice 

bude v prvních letech domácí cestovní ruch. Na tuto situaci je třeba se urychleně připravit na všech 

frontách, a pokud to bude potřeba, tak i změnit obchodní nebo marketingové zaměření, alespoň 

v krátkodobém horizontu, než se podaří stabilizovat i příjezdový cestovní ruch. 

V prvních kapitolách předchozí analytické části strategie rozvoje cestovního ruchu byla poznámka, že 

je třeba nejen sledovat dlouhodobé trendy v cestovním ruchu, ale také se připravit na nečekané 

změny a pružně na ně reagovat. Dnes jsme právě v situaci, kdy je třeba operativně a dynamicky 

reagovat na stávající neustále se měnící situaci a počkat, než se nějaké nové trendy v tzv. „New 

Normal“ opět objeví. 
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3. Území v jiných strategiích 

V této kapitole se budeme věnovat rozvojovým a strategickým dokumentům, které mají dopad na 

oblast cestovního ruchu v Olomouci, respektive v Olomouckém kraji. 

Vzhledem k aktuálně probíhající epidemii COVID-19 nebyly ještě připraveny aktualizované verze 

některých dokumentů, ze kterých se v minulém období čerpalo. Jedná se především o Koncepci 

státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2021–2030, do jejíž přípravy zasáhla právě epidemie 

COVID-19 a která je momentálně dostupná pouze ve formě vize. Budeme se tedy věnovat pouze 

dokumentům, u kterých existují aktualizované verze. 

 

V této kapitole se stručně zaměříme na tyto dokumenty: 

3.1. Základní teze připravované Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021–2030 

3.2. Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020–2021 

3.3. Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021–2025 

3.4. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

3.5. Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021–2027 

3.6. Marketingová studie cestovního ruchu pro Olomoucký kraj na období 2017–2020 

3.7. Strategický plán rozvoje města Olomouce 

3.8. Plán udržitelné městské mobility Olomouc  
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3.1. Základní teze připravované Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 

2021–2030 

Strategie cestovního ruchu ČR je zásadní nadregionální dokument, na který se vážou ostatní 

strategické dokumenty a aktivity nejen na národní úrovni, ale i úrovních regionálních. Soulad s tímto 

dokumentem je tedy klíčový pro každou strategii cestovního ruchu. Bohužel Strategie cestovního 

ruchu ČR pro aktuální období, tedy roky 2021–2030, nebyla ještě s ohledem na pandemii COVID-19 

dokončena. Můžeme tedy pracovat pouze s již zveřejněnými základními tezemi, které se ale ještě 

mohou změnit. 

Strategickou vizí na roky 2021–2030 je „ČR – SMART/Inovativní destinace v čele Evropy“. Vize 

pracuje s Českou republikou jako s udržitelnou, bezpečnou a sebevědomou destinací. Destinací, 

která je konkurenceschopná nejen v „tradičních“ oblastech, jako je kulturní dědictví, tradice nebo 

jedinečné zážitky v hlavním městě a regionech, ale také v oblasti nových trendů a využití nových 

technologií/služeb v cestovním ruchu. 

Vize definuje pět prioritních okruhů a jejich cílů, na které se bude finální verze soustředit.  

1) Prioritní okruh Systém, kde cílem je:  

● vytvoření pravidel pro efektivní a udržitelný systém řízení a podpory CR, 

● udržitelný cestovní ruch jako jeden z pilířů hospodářské politiky a dlouhodobá 
priorita státu, 

● stabilní a přívětivé prostředí pro podnikání v CR,  

● zvýšení ochrany spotřebitele ve službách CR, 

● zajištění bezpečnosti pohybu návštěvníků a místních obyvatel. 

 

2) Prioritní okruh Inovativní nabídka a zážitky, kde cílem je: 

● udržení a rozvoj inovativní, kvalitní a dopravně dostupné nabídky CR respektující 
potřeby místních obyvatel i nároky na ochranu kulturního a přírodního dědictví,  

● konkurenceschopnost postavená na vysoké kvalitě služeb a zážitcích,  

● CR jako významný nástroj rozvoje a využití potenciálu regionů. 
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3) Prioritní okruh Poptávka/Návštěvníci, kde cílem je:   

● celoroční rovnoměrnější rozprostření návštěvnosti/výkonnosti v ČR,  

● rozvinutý integrovaný systém marketingové komunikace. 

4) Prioritní okruh Výzkum, vývoj, monitoring, informace, kde cílem je:   

● stabilizovaný a rozvinutý profesionální a integrovaný systém monitoringu CR 
postavený na relevantních datech a informacích, 

● rozvinutý orientovaný a aplikovaný výzkum a vývoj v CR,  

● vytvoření systému sdílení dat a zvýšení informovanosti o CR mezi veřejnou, 
soukromou a neziskovou sférou. 

5) Prioritní okruh Lidé, kde cílem je: 

● vytvoření pozitivní image CR jako významného odvětví národního hospodářství, 

● CR jako stabilní a atraktivní zaměstnavatel, 

● kvalita a profesionalita pracovníků jako základ kvality služeb CR. 

Pro Olomouc jsou z našeho pohledu důležité především oblasti udržitelného cestovního ruchu  

a snaha o rovnoměrnější rozvržení návštěvnosti, a to jak geograficky, tak časově. Dále pak aktivity 

postavené na monitoringu, analýze a sdílení dat. Zpracování a vůbec práce s daty pro efektivní 

rozhodování je bezesporu oblast, která se stává zásadní pro správné řízení businessu a musí se 

pochopitelně aplikovat i v cestovním ruchu. V současné době nelze opomenout ani zaměření na 

zaměstnance a zaměstnanost v cestovním ruchu, kde bude po skončení pandemie COVID-19 nutné 

využít veškeré možnosti pro zachování pracovních míst. 
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3.2. Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020–2021 

Krizový akční plán cestovního ruchu 2020–2021 vznikl jako nástroj pro záchranu a následný restart 

odvětví cestovního ruchu po první vlně epidemie COVID-19 na jaře 2020. Dal si za cíl popsat 

možnosti obnovy odvětví cestovního ruchu včetně návrhu věcných, procesních a finančních 

parametrů těchto možností. Celý akční plán vznikl na Ministerstvu pro místní rozvoj za participace 

profesních svazů a dalších subjektů (např. Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a cestovního ruchu 

atd.) 

Akční plán ve své podstatě navazuje na stále platnou Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR 

2014–2020 a měl být podkladem pro úpravu připravované Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 

2021–2030. Ta měla být spolu s dopracovanou částí akčního plánu zaměřenou na střednědobá 

a dlouhodobá opatření předložena Vládě ke schválení do 31. 10. 2020. Nicméně okolnosti nástupu 

druhé (podzimní) vlny epidemie COVID-19 a implementace dalších protiepidemických opatření opět 

fungování cestovní ruchu prakticky zastavily. I tak lze, alespoň rámcově, na plánovaná střednědobá 

a dlouhodobá opatření navázat. 

 

Obrázek 3.2.1 Přehled okruhů a opatření Akčního plánu 

 

Zdroj: MMR 
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V rámci akčního plánu byly představeny návrhy střednědobých a dlouhodobých opatření, která sice 

nebyla dosud schválena, ale naznačují, kterým směrem se mohou vládní opatření vyvíjet. Pro 

referenci doplňujeme navrhovaný přehled opatření. 

 

Obrázek 3.2.2. Střednědobá a dlouhodobá opatření 

 

Zdroj: MMR 

Z plánovaných středně a dlouhodobých opatření budou pro cestovní ruch v Olomouci opět důležité 

veškeré aktivity státu na podporu zaměstnanosti v cestovním ruchu a dotační programy na rozvoj 

CR, především v oblasti regionálních produktů a inovací. A znovu nelze opomíjet ani oblast dat 

a digitalizace. 
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3.3. Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 

2021–2025 

V návaznosti na Marketingovou koncepci cestovního ruchu 2013–2020 vytvořila agentura 

CzechTourism novou Strategii agentury CzechTourism a destinace Česká republika na roky  

2021–2025.  

Na základě vyhodnocení předchozí Marketingové koncepce došlo ke zpřesnění cílů a rozdělení 

strategie na korporátní a destinační část. Pro účely této analytické části budeme používat pouze vize 

a cíle definované pro destinační část. 

Klíčovou vizí je naplňování principů udržitelného cestovního ruchu v destinaci. 

 

V rámci přípravy strategie definovala agentura CzechTourism také klíčové výzvy pro předmětné 

období: 

● stabilizace odvětví po propadu způsobeném pandemií COVID-19; 

● nastavení strategií pro rozvoj udržitelných forem turismu v ČR a rozvoj hlavních produktů 
s přihlédnutím na specifika cílových skupin; 

● vybalancování nevyváženého rozložení turismu v rámci České republiky; 

● posílení regionů s nevyužitým potenciálem cestovního ruchu, lepší rozprostření návštěvnosti 
a využití stávajících kapacit; 

● posílení brandu České republiky vůči konkurenci. 

 

Tyto klíčové výzvy jsou podkladem strategické destinační cíle a priority. Ve strategii jsou tyto 

definovány následovně: 

1. Digitalizace nabídky cestovního ruchu, která zahrnuje využití digitalizace pro návštěvnický 
management a online prezentace destinace 

2. Efektivní destinační management, který se soustředí na udržitelný cestovní ruch v destinaci, 
asistenci a podporu při tvorbě nabídek v regionech, a cílený marketing  

3. Experience quality, do které spadá zvyšování kvality služeb, podpora a rozvoj udržitelných 
forem cestování a tvorba pozice tourism experience managera, zodpovědného za práci se 
zpětnou vazbou od turistů 

 

Zaměření na udržitelnost, digitalizaci, lepší rozložení turismu v ČR a posílení regionů s nižším využitím 

CR jsou oblasti, které korespondují s oblastmi vhodnými pro rozvoj turismu v Olomouci. 
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Pro období 2021–2025 byly zároveň definovány čtyři produktové oblasti, které by měly sloužit jako 

hlavní pilíře cestovního ruchu v ČR. 

1. Kulturní turismus – který má plnit zásadní roli v posilování brandu ČR a lákat turisty do ČR. 

2. Lázeňství – kde je snaha zmírnit rozsáhlý negativní vliv pandemie COVID-19 a využít 
potenciál rozvoje po odeznění. 

3. MICE – kde je vnímán potenciál přivést bonitní klientelu, ale i rozvíjet hybridní eventy pro 
post-COVID období. 

4. Aktivní turismus – fokus na dovolené mimo město a zdravý životní styl, ale i lepší regionální 
rozprostření turistů. 

Vzhledem k tomu, že v Olomouci je možné saturovat nabídku ve třech ze čtyř uvedených pilířů, 

otevírá se prostor pro synergii s aktivitami agentury CzechTourism. Především v oblasti MICE bude 

v současné době třeba intenzivně spolupracovat napříč všemi úrovněmi destinačních managementů 

a se všemi subjekty v řízení CR.  
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3.4. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ se cestovního ruchu nepřímo dotýká Specifický cíl 2.2: 

Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na blízká, velká sídla za hranicemi a na sousední 

aglomerace nebo metropole, zlepšit dopravu mezi jádry aglomerací a jejich zázemím a zlepšovat 

podmínky pro atraktivitu jiných způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy.  

Tento cíl má přispět k lepšímu dopravnímu spojení mezi aglomeracemi a metropolemi, ale i k další 

integraci dopravy a posilování multimodality. U měst nad 20 tisíc obyvatel bude zaměření i na 

udržitelnou dopravu.  

Tyto iniciativy se sdružují pod těmito opatřeními: 

● Typové opatření 14: Zajistit kvalitní dopravní napojení a obslužnost území aglomerací pro 
osobní i nákladní dopravu  

o Opatření řeší problém nedostatečných spojení (frekvence i časová náročnost) do 

metropolí, v rámci funkčních území i do metropolí sousedních států. Realizace 

opatření by měla zahrnovat nejen investice do infrastruktury a vozového parku, ale 

i podporu bikesharingu a carsharingu, výstavbu P+R nebo podporu výstavby 

obchvatů navázané na případné nízkoemisní zóny či selektivních zákazů vjezdu.  

● Typové opatření 15: Efektivněji řídit dopravu a přispět ke snížení jejích negativních vlivů  

o Opatření se zaměřuje na problémy související s vysokou hustotou individuální 

automobilové dopravy – znečištění, problémy s propustností měst nebo problémy 

s parkováním. V rámci opatření by se měly podporovat systémy inteligentního řízení 

dopravy včetně navigace k volným parkovacím plochám nebo podpory udržitelných 

forem dopravy.  

Na Strategii regionálního rozvoje 2021+ vhodně navazují aktivity statutárního města Olomouce 

v oblasti dopravy, především ve formě Plánu udržitelné městské mobility, kterému se budeme 

věnovat dále v této kapitole a také v kapitole věnované dopravní infrastruktuře. 

I když se výše uvedený cíl netýká přímo cestovního ruchu, doprava, a především efektivita dopravy a 

její vlivy na prostředí, jsou významným hodnotícím prvkem turistů. Zaměření na návaznost spojení, 

podporu udržitelných forem dopravy, dostupné parkování nebo propustnost dopravy jsou plně v 

souladu s cíli Olomouce a mohou pozitivně přispět k lepšímu vnímání města jako turistické destinace. 
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3.5. Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 

2021–2027 

Vize cestovního ruchu Olomouckého kraje navazuje na strategii předchozího období a dále ji rozvíjí 

a opírá se o silné stránky Olomouckého kraje, přičemž jedním z jejích cílů je i udržitelný rozvoj 

turismu. 

Dokument definuje, že „Cestovní ruch je významným a udržitelným zdrojem prosperity 

Olomouckého kraje a trvale přispívá k posilování jeho image.“ 

 

Tato definice nebo vize by měla vést k rozvoji cestovního ruchu směrem k: 

● udržitelnému využívání dostupného potenciálu cestovního ruchu; 

● vyšší přidané hodnotě produktů CR díky využití moderních digitálních technologií a Smart 
řešení; 

● účinnější aplikaci principů destinačního managementu a marketingu na úrovni kraje, 
turistických oblastí a lokalit; 

● posílení image kraje jak pro obyvatele, tak zejména pro návštěvníky z České republiky 
a zahraničí; 

● atraktivnější produktové nabídce cestovního ruchu odpovídající současným trendům 
a požadavkům návštěvníků; 

● lépe turisticky dostupnému území s kvalitní sítí dopravní infrastruktury; 

● intenzivnějšímu rozvoji rozvojových oblastí kraje. 

 

S vizí Olomouckého kraje koresponduje i strategický cíl, který si kraj klade. Tím je snaha zvýšit 

atraktivitu a potenciál CR kraje s použitím iniciativního přístupu, cílené podpory a aktivní komunikace 

v území. Tento strategický cíl bude naplňován prostřednictvím čtyř dílčích specifických cílů a na nich 

navázaných konkrétních priorit a opatření. 
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Dílčí specifické cíle jsou: 

● Specifický cíl 1: Zkvalitnit využití potenciálu cestovního ruchu na území kraje 

● Specifický cíl 2: Zefektivnit úroveň destinační spolupráce a partnerství na území kraje 

● Specifický cíl 3: Zlepšit image cestovního ruchu, povědomí o kraji a jeho turistických 
oblastech a atraktivitách 

● Specifický cíl 4: Zkvalitnit využití cestovního ruchu v rámci celkové hospodářské politiky kraje 

Konkrétní priority a opatření jsou pak uvedeny níže v přehledu. 

 

Obrázek 3.5.1. Priority a opatření cestovního ruchu Olomouckého kraje 

 

Zdroj: Olomoucký kraj 
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3.6. Marketingová studie cestovního ruchu pro Olomoucký kraj na 

období 2017–2020 

Aktualizovaná marketingová studie Olomouckého kraje pro rok 2021+ ještě nebyla zveřejněna. 

Budeme tedy vycházet ze základních koncepcí studie pro roky 2017–2020. 

Město Olomouc je zahrnuto ve dvou ze tří marketingových vizí. 

První je marketingová vize celého kraje: Olomoucký kraj – místo, kde neexistují hranice.  

Olomoucký kraj je ve vizi popsán jako rozmanitý a vnitřně rozdílný kraj, kde stojí na jedné straně 

Olomouc jako moderní a dynamické město a na druhé straně čistá příroda Jeseníků.  

Druhá vize se soustředí na Region Střední Morava: Bohatá Haná a nejmenovaná královna českých 

měst Olomouc.  

Region je popsán jako destinace, která nabízí unikátní kulturní, duchovní, gastronomické i sportovní 

zážitky a poskytuje nadstandardní služby a bohatý program pro kongresový i rodinný turismus. 

 

Marketingové cíle studie jsou definovány jako: 

● zvýšení počtu návštěvníků v Olomouckém kraji, 

● zvýšení počtu přenocování v Olomouckém kraji, 

● zvýšení počtu MICE akcí pořádaných v Olomouckém kraji, 

● zvýšení počtu účastníků MICE akcí konaných v Olomouckém kraji, 

● zvýšení počtu a prodloužení délky pobytu lázeňských hostů v Olomouckém kraji, 

● zvýšit počet a viditelnost jednotlivých produktů/balíčků v Olomouckém kraji. 

 

Z marketingové vize a marketingových cílů vycházejí implementační priority a opatření. 
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Priorita č. 1 Náměty na marketingové aktivity  

● Opatření 1.1 Aktivity pro individuální cílové skupiny  

● Opatření 1.2 Olomouc region Card – zajištění fungování ORC, finanční podpora administrace  

● Opatření 1.3 Olomouc region Card – digitalizace ORC  

● Opatření 1.4 Podpora akcí s perspektivou národního nebo mezinárodního významu v 
Olomouckém kraji  

● Opatření 1.5 Mezinárodní partnerství  

● Opatření 1.6 Partnerství Morava  

● Opatření 1.7 Seniorské cestování  

● Opatření 1.8 Zpracování Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje (období 
2021–2024) s výhledem do roku 2026  

Priorita č. 2 Rozvoj turistického portálu OK a spolupráce s IC  

● Opatření 2.1 Informační správa, aktualizace dat a obchodování na portálu regionu Jeseníky  

● Opatření 2.2 Informační správa, aktualizace dat a obchodování na portálu regionu Střední 
Morava  

● Opatření 2.3 Technická správa  

● Opatření 2.4 Rozvoj turistického portálu OK  

● Opatření 2.5 Podpora IC (informačních center v kraji)  

Priorita č. 3 Marketingové výzkumy  

● Opatření 3.1 Pravidelná šetření, průzkumy, statistiky a monitoring 
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3.7. Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2023 

Strategický plán rozvoje města Olomouce je střednědobým rozvojovým dokumentem, který se snaží 

efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města. 

Dokument vychází z aktuálních potřeb území města a jeho občanů a stanovuje základní směry 

a priority budoucího vývoje města prostřednictvím vize a hlavních rozvojových cílů. Na ně budou 

navázány konkrétní projekty, realizace, investice a aktivity. 

Dokument předkládá základní vizi nazvanou Olomouc 2030: Historická perla Moravy s podtitulem 

„hrdé a vzdělané město s budoucností“. 

Tuto vizi chce Olomouc naplnit v rámci čtyř pilířů, z nichž dva mají silnou vazbu na cestovní ruch. 

Jedná se o II. pilíř Olomouc – Perla Evropy, který se přímo zabývá otázkou turismu, a III. pilíř 

Udržitelná Olomouc. 

● Pilíř Olomouc – Perla Evropy si za cíl vytyčuje tvorbu jednotné komunikační kampaně 

Olomouce jako turistického cíle, která by měla zvýšit atraktivitu olomoucké nabídky 

kvalitních služeb pro cestovní ruch, kulturu a volnočasové a sportovní aktivity. Dalším cílem 

je podpora využití historického centra a tím i využití potenciálu kulturního dědictví. Nakonec 

se aktivity II. pilíře zaměřují na proces modernizace a rozšíření turistické a volnočasové 

infrastruktury, včetně dostupnosti turistických cílů, nebo rozvoje podmínek pro 

cykloturistickou infrastrukturu. 

● Pilíř Udržitelná Olomouc se zaměřuje především na zlepšení a udržitelnost dopravy, 

parkování a bezbariérovost města. Zároveň klade důraz na revitalizaci zeleně, propojení 

města a vodních prvků krajiny včetně vybudování protipovodňové ochrany a udržování vody 

v krajině. III. pilíř se věnuje také kvalitě ovzduší, efektivnímu hospodaření s odpady a 

snižování energetické náročnosti města. 
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3.8. Plán udržitelné městské mobility Olomouc  

Plán udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO) je souhrnný strategický dokument, který se 

snaží analyzovat současný stav dopravy a dopravní infrastruktury v Olomouci a jejím okolí. Na 

základě této analýzy stanovuje vize, cíle a priority dopravy ve městě a navrhuje uspořádání 

dopravního systému pro horizonty let 2023, 2030 a 2050. Pro období do roku 2023 vymezuje i akční 

plán konkrétních projektů. 

 

PUMMO definuje i vizi města Olomouce v roce 2030. V tomto roce podle vize doprava ve městě 

nemá negativní dopady na životní prostředí a přispívá ke kvalitě života. Existují možnosti rychlé 

a dostatečně dimenzované dopravy do klíčových aglomerací a metropolí ČR, což minimalizuje 

nutnost stěhování za prací.  

Dopravu po městě tvoří především síť MHD s páteřními tramvajovými linkami a spolu s pěší 

a cyklistickou dopravou. Díky struktuře dopravy a příznivé topografii města jsou klíčové cíle dobře 

a rychle dosažitelné. 

 

Strategické a specifické cíle PUMMO 

1. Změna dělby přepravní práce ve prospěch udržitelných způsobů dopravy 

2. Zvýšení dopravní a sociální bezpečnosti 

3. Snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele a životní prostředí 

4. Zlepšení dostupnosti a atraktivity veřejné, cyklistické a pěší dopravy pro všechny skupiny 
obyvatel 

5. Zajištění ekonomické a energetické udržitelnosti dopravy 

6. Zavedení principů mobility managementu ve prospěch udržitelných způsobů dopravy 

 

Návrhy cílů PUMMO jsou v souladu s potřebami rozvoje cestovního ruchu. Cestovní ruch je 

s dopravou enormně svázán, a to nejen potřebou dopravovat efektivně a udržitelně turisty do 

destinace, ale i tím, že doprava zároveň nesmí mít negativní dopad na aktivity turistů a jejich 

vnímání destinace. Konkrétně se budeme klíčovým výstupům PUMMO věnovat v kapitole o dopravě.  
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4. Cestovní ruch – analýza nabídky 

4.1. Doprava a dopravní infrastruktura 

Olomouc je v rámci České republiky a okolních států velmi dostupná destinace, což zvyšuje její 

konkurenceschopnost. Relativně krátká doba cesty z hlavních metropolí a aglomerací v okolí nejen 

podporuje potenciál domácího cestovního ruchu, ale zároveň dovoluje přilákat zahraniční 

návštěvníky typicky přijíždějící do hlavních měst. 

Olomouc z hlediska dostupnosti těží z polohy na klíčových silničních a železničních tazích, ale 

také z umístění prakticky ve středu Moravy. I když Olomouc nemá vlastní mezinárodní letiště, 

vzdálenost od Ostravy a Brna, které letišti disponují, je velmi malá. Olomouc navíc leží i na trasách 

nadregionálních cyklotras, tedy i tato forma dopravy je saturována. 

Dle aktuálního profilu návštěvníka města Olomouc (2020) převažuje při návštěvě automobilová 

doprava (50 % u domácích, 40 % u zahraničních návštěvníků), cestu vlakem pak volí shodně zhruba 

třetina návštěvníků (domácích i zahraničních). 

Pro cestovní ruch pochopitelně není důležitá jen doprava do destinace, ale v případě měst 

i následný pohyb turistů po samotné destinaci. Proto se v této kapitole budeme intenzivně věnovat 

i otázce parkování, veřejné hromadné dopravy nebo pěší dopravy. S těmito oblastmi úzce souvisí 

i bezpečnost, proto se i na tuto oblast zaměříme právě zde. 

 

4.1.1. Silniční doprava 

Město Olomouc leží v blízkosti nejzásadnější silniční trasy, dálnice D1, která městu slouží jako 

spojnice na sever na Ostravu a Polsko nebo na jih na Brno a dále Prahu, Vídeň či Bratislavu. Na 

samotnou D1 se napojuje dálnicí D35 u Lipníka nad Bečvou směrem na Ostravu, Katovice a dále do 

Polska. Směrem na jih přes Prostějov pak dálnicí D46, která se u Vyškova napojuje na D1 a pokračuje 

směr Brno a Praha a dále přes D2 na Bratislavu a Vídeň. 

V plánu je i výstavba úseku dálnice D55 na trase Olomouc – Kokory – Přerov, která by měla být 

v provozu v roce 2027. Stavební povolení pro první úsek bylo sice vydáno v polovině ledna 2021, ale 

bohužel před nabytím pravomoci dne 16. 2. 2021 byl proti rozhodnutí podán rozklad a řízení bylo 

pozastaveno. 
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Tabulka 4.1.1. Teoretické dojezdové vzdálenosti z Olomouce jsou: 

Trasa Doba jízdy* Vzdálenost (km) 

Praha <-> Olomouc 2 h 56 m 281 

Brno <-> Olomouc 1 h 1 m 79 

Vídeň <-> Olomouc 2 h 37 m 220 

Bratislava <-> Olomouc 2 h 9 m 201 

Ostrava <-> Olomouc 1 h 4 m 93 

Katovice <-> Olomouc 2 h 1 m 181 

Krakov <-> Olomouc 2 h 46 m 254 

Varšava <-> Olomouc 5 h 25 m 465 

Vratislav <-> Olomouc 3 h 12 m 207 

Budapešť <-> Olomouc 4 h 7 m 398 

* Doba jízdy je typická doba bez dopravních omezení a bez silného provozu. Zdroj: Google Maps 

 

Česká dálniční síť bývá často přetížená, především hlavní trasa Praha – Brno na dálnici D1, kde stále 

na několika místech probíhá rekonstrukce, jejíž ukončení (v úseku Mirošovice – Kývalka) bylo již 

několikrát odloženo a aktuálně se počítá s dokončením koncem roku 2021. Na tuto rekonstrukci 

ovšem dle plánů naváže v roce 2022 rekonstrukce úseku Kývalka – Holubice v okolí Brna včetně 

rozšíření na 6 pruhů na většině úseku. Dokončení je momentálně plánováno na rok 2030, takže 

ovlivní celé období této strategie.  

Dopravní obslužnosti Olomouce by kromě dokončení modernizace D1 pomohlo i dokončení dálnice 

D35, která by v rámci takzvané „severní trasy“ navazovala na dálnici D11 a mimo dalšího napojení na 

Prahu by zlepšila dostupnost i z východních a severních Čech. V roce 2022 by měly být zprovozněny 

dva úseky na trase Opatovice nad Labem – Ostrov o celkové délce 27 km. Dokončení celého úseku až 

do Mohelnice se však momentálně plánuje až na rok 2028, kdy by měl být dokončen poslední úsek 

Staré Město – Mohelnice.  

V letech 2024–2026 se plánuje dokončení části D35 (Křelov – Slavonín), která zkompletuje západní 

obchvat Olomouce a zjednoduší dopravu ve městě. Na ukončení výstavby západního obchvatu by 

měla podle aktualizovaného plánu ŘSD bezprostředně navázat výstavba „východní tangenty“ silnice 
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I/46, která by měla být dokončena v roce 2028. Tato stavba by měla také zjednodušit dopravní 

dostupnost Svatého Kopečku. 

 

4.1.2. Železniční doprava 

Pro Olomouc jako významný železniční uzel je doprava vlakem samozřejmě podstatná. Potvrzuje to 

i fakt, že každý třetí návštěvník v roce 2019 přicestoval vlakem.  

Město leží na III. železničním koridoru spojujícím Prahu a Ostravu a napojením přes Přerov vznikla 

návaznost i na II. železniční koridor spojující Břeclav a Ostravu. Díky tomu, že trať Praha – Ostrava 

byla první, kde byl umožněn vstup více vzájemně si konkurujících dopravců, může nyní cestovatel do 

Olomouce využít služeb tří dopravců – Českých drah, RegioJetu a LeoExpress. Konkurenční boj na 

této trati výrazně zlepšuje dopravní obsluhu města a komfort cestujících. 

Rekonstrukce hlavního nádraží v Olomouci (přihlášená i jako stavba roku 2017) zlepšila nejen první 

dojem turistů, ale i celkový komfort cestování a také kapacitu nádraží. Nádraží včetně 

přednádražního prostoru se nicméně v poslední době potýká s problémem bezdomovců, kteří 

znehodnocují pozitivní dojem ze zrekonstruovaného nádraží a jeho okolí nadměrnou konzumací 

alkoholu a znečišťováním prostor budovy a navazujících veřejných prostranství. 

Pochopitelně, vzhledem k rozvržení, často i historickému, železniční sítě a stále nedokončené 

modernizaci, není dostupnost železniční dopravou z některých směrů zdaleka ideální.  

 

4.1.3. Letecká doprava 

Olomouc je díky blízkosti letišť v Brně a Ostravě z hlediska infrastruktury dostatečně vybavena pro 

leteckou dopravu. Vzhledem k tomu, že obě letiště jsou autem z centra města dostupná do 60 minut 

(byť veřejnou dopravou je to výrazně déle), mohlo by se zdát nepodstatné, že samotná Olomouc 

mezinárodní letiště schopné obsloužit velké komerční stroje nemá. Bohužel však ani Brno-Tuřany, 

ani Letiště Leoše Janáčka nepatří k regionálním leteckým hubům a nabídka destinací je velmi 

omezena. V období před pandemií COVID-19 byla tato letiště obsluhována převážně 

nízkonákladovými leteckými společnosti z okolních států (několik destinací v Německu, Rakousku, 

Polsku) a některých vzdálenějších evropských destinací (např. Londýn Stansted). Nyní je třeba počítat 

s tím, že po odeznění pandemie a v návaznosti na Brexit bude nabídka pravidelných linek velmi 

omezena a v zaměření obou letišť mohou ještě více dominovat charterové lety. 
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Potenciální zahraniční turisté tak budou muset do Olomouce cestovat z Prahy, Vídně, Katovic nebo 

Krakova výrazně delší dobu, což atraktivitu města omezí. 

 

4.1.4. Cyklistická doprava 

Aktuální podíl cykloturistiky je z hlediska příjezdu do Olomouce relativně malý. Olomouc je však 

napojena na nadregionální síť cyklotras prostřednictví trasy EuroVelo 9 (Jantarová stezka), která 

propojuje Baltské a Jaderské moře. Olomoucí prochází i Moravská stezka spojující Jeseníky s jižní 

Moravou. 

I když potenciál pro využití kol jako hlavního dopravního prostředku pro příjezd do města není 

zásadní, Olomouc samotná i její okolí nabízí široké vyžití pro rekreační cyklistiku.  

V Olomouci a okolí chybí nabídka dopravy cyklobusy. Jediná dohledatelná linka na trase Olomouc – 

Šternberk – Ovčárna ale momentálně není uvedena na oficiálním portálu Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje v sekci cyklobusy. 

Z hlediska infrastruktury také chybějí nabíjecí stanice pro elektrokola, na portále Cyklisté vítáni není 

v současné době přímo v Olomouci uvedeno jediné místo, kde lze elektrokolo dobít. 

Cyklistická infrastruktura ve městě je plánována dle Koncepce cyklistické dopravy, která je součástí 

územního plánu města Olomouce. Součástí plánu jsou i podmínky pro výstavbu a úpravu silnic, kdy 

je nutné zajistit odpovídající prostor pro pohyb cyklistů. I využití pozemků v koridorech cyklistické 

dopravy nesmí při případné změně využití negativně ovlivňovat 

nebo omezovat cyklistickou dopravu. 

Při zpracování PUMMO bylo lokalizováno 92 převážně nekrytých, 

stojanových hnízd se stojany pro kola o celkové kapacitě 

přibližně 896 míst. Celkem 35 z těchto stojanových hnízd  

(o kapacitě 263 míst) patřilo do majetku města, a kromě opření 

kol umožňovalo i jejich uzamčení. Naproti tomu většina ze 

zbylých hnízd, převážně soukromých, uzamčení neumožňovala.  

Co ovšem komplikuje využití kol pro cykloturisty je minimální 

infrastruktura pro úschovu kol a opravu. Město Olomouc nemá v 

majetku síť veřejných opravárenských bodů, které obvykle 

zahrnují sadu nářadí a pumpu na kola. Jediným místem, které 

toto vybavení má, je Informační centrum na Horním náměstí. To 
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je také jediné uvedeno na serveru Cyklisté vítáni. Tyto služby jsou tak k dispozici především v rámci 

cykloobchodů a cykloservisů, případně v rámci budov Univerzity Palackého v Olomouci, které ale 

mohou být pro turisty hůře dostupné, nebo se o nich nemusí vůbec dozvědět. 

 

Obrázek 4.1.1. Mapa cyklistické infrastruktury 

 

Zdroj: PUMMO, 2017 

Ve městě se kontinuálně budují další cyklostezky a cyklotrasy. Každý rok přibude zhruba 2,3 km 

cyklostezek nebo souvisejících liniových staveb (spojnice, přejezdy apod.) 

Na grafu kumulativního vývoje od roku 2010 je možné vidět, že od roku 2013 je tempo výstavby 

stabilní a bez výkyvů. 
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Graf 4.1.1. Kumulativní vývoj výstavby cyklostezek vč. plánu na rok 2021 

 

Zdroj: SMOl 

Dalších téměř 37 km cyklostezek a cyklotras je nyní v různých fázích přípravy od investičního záměru 

až po vydání stavební povolení. Za předpokladu průměrného přírůstku kilometrů na základě výše 

uvedeného grafu jsou v plánu stavby na dalších zhruba 11 let, i když bude nepochybně snaha celý 

proces urychlit. Ke zpoždění by naopak bohužel mohlo dojít, stejně jako i u dalších investic, kvůli 

nedostatku financí v post-COVID době. 

 

Tabulka 4.1.2. Fáze přípravy cyklostezek a cyklotras pro realizaci od roku 2021 

Fáze Délka v m 

Vydáno stavební povolení 4 267 

Požádáno o stavební povolení 90 

Dokumentace pro stavební povolení 908 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 9 533 

Investiční záměr 10 615 

Jiná fáze 11 248 

Zdroj: SMOl 
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4.1.5. Pěší doprava 

I když je zřejmé, že pěší doprava do Olomouce není na vrcholu žebříčku způsobu dopravy, silná 

církevní historie a současnost Olomouce představuje potenciál pro poutní cesty. Olomouc totiž leží 

na jedné z tras Svatojakubské cesty, která vede až do Santiaga de Compostela, a je také jedním 

z výchozích bodů Hvězdicové cyrilometodějské pouti na Velehrad. 

 

Samozřejmě, pěší doprava neslouží pouze pro transport do a z města, ale především pro pohyb 

uvnitř něj. V případě turistů se pak jedná o dominantní pohyb po městě. Vzhledem k tomu, že 

budování chodníků je dáno ze zákona, není nutné zaměřovat se tolik na jejich konstrukci, jako spíše 

na správu. Na základě monitoringu při zpracování podkladů pro Plán udržitelné městské mobility 

Olomouce byla v centru zjištěna především nízká kvalita povrchů a jejich nedostatečná šířka (což je 

do jisté míry v historické zástavbě pochopitelné).  

 

Mapa níže ukazuje, že některé ulice, především vstupy do MPR a pěší zóny, na Horní Náměstí nebo 

náměstí Republiky, jsou chodci velmi vytížené a je třeba věnovat pozornost jejich údržbě. 

 

Obrázek 4.1.2. Intenzita pěší dopravy 

 

Zdroj: PUMMO, 2017 
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Město Olomouc od roku 2001 pracuje na projektu Bezbariérová Olomouc, na kterém spolupracují 

různé obory se společným cílem maximálně zpřístupnit město obyvatelům a návštěvníkům se 

sníženou schopností pohybu a orientace.  

Výsledkem projektu je ale také například bezbariérová mapa města, která identifikuje ulice z hlediska 

jejich průjezdnosti, nebo projekt zaměřený na bezbariérový cestovní ruch. Město disponuje 

průvodcem v Braillově písmu doplněným reliéfními obrázky, audioprůvodcem, ale i haptickými 

modely vybraných památek. Haptickým prohlídkovým okruhem disponuje i Arcibiskupský palác a 

Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum Olomouc pak nabízí interaktivní multismyslovou expozici 

a Botanická zahrada pak Zahradu smyslů s popisky v Braillově písmu a bezbariérovým přístupem. 

Bezbariérová je 

i Pevnost poznání. 

V poslední době, na základě podkladů z analýzy PUMMO, se ale realizace úprav jednotlivých pěších 

tras z finančních důvodů výrazně zpomalila. V roce 2019 se nicméně vydal leták Bezbariérová 

Olomouc, který shrnuje důležité informace. Zároveň byla aktualizována mapa Olomouc město bez 

bariér.  

   

4.1.6. Veřejná hromadná doprava 

Dopravní obslužnost v rámci města Olomouce a okolí zajišťuje Integrovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje a Dopravní podnik města Olomouc. Dopravu zajišťuje síť autobusů a tramvají 

(včetně nízkopodlažních) na šesti tramvajových a 23 autobusových linkách (stav od prosince 2020). 

Jízdenky pro MHD je možné zakoupit nejen v 40/60minutové platnosti, ale i ve variantě na 24 hodin, 

která je vhodná pro turisty. Jízdenky lze zakoupit v papírové podobě, ale i jako SMS jízdenku nebo 

elektronicky přes mobilní aplikaci DPMO nebo aplikaci SEJF, která sdružuje platby za jízdenky, 

parkovné apod. v různých městech. Platnost jízdenek zakoupených přes mobilní aplikaci je o deset 

minut delší než u ostatních variant (při stejné ceně). Turisté s Olomouc region Card mají také 

možnost využít MHD zdarma. 

Kvalitativní pohled na MHD, založený na datech z PUMMO, ukazuje, že vozový park autobusů 

i tramvají je poměrně moderní. Stáří autobusů je zhruba na úrovni celorepublikového průměru 

a stejně tak jejich bezbariérovost (ta je dokonce nad průměrem), která se bude s nákupem nových 

vozů dále zvyšovat. Průměrné stáří tramvají také odpovídá průměru ČR, ale úroveň bezbariérovosti 

je vyšší. V Olomouci jezdí 60 % bezbariérových vozů, v rámci celé ČR pouze 40 %. Stejně tak 70 % 
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zastávek je již bezbariérových, bohužel na klíčové trati mezi hlavním nádražím a centrem města 

bezbariérové zastávky stále chybí. 

Až na výjimky (určité linky v ranní a odpolední špičce) nedochází k přeplňování kapacit autobusů ani 

tramvajových souprav, což je pro dojem turistů z využití MHD velmi pozitivní.  

Poté, co byl kvůli přerušení v průběhu nouzového stavu v roce 2020 znovu vysoutěžen dodavatel 

stavby, začala na jaře roku 2021 vznikat druhá etapa tramvajové trati na Nové Sady. 

 

4.1.7. Parkování 

Parkování v Olomouci představuje podobně jako v mnoha dalších městech problém. Problémem 

není jen nedostatečná kapacita parkovacích míst. Podle Plánu udržitelné městské mobility Olomouc 

z roku 2017 je v Olomouci 24 000 oficiálních veřejných parkovacích míst na nichž parkuje zhruba 

22 000 vozidel.  

V samotném centru města a jeho okolí jsou k dispozici tři velkokapacitní parkovací garáže s možností 

parkování pro 1 700 automobilů. Dále je na veřejných parkovištích k dispozici dalších zhruba 2 300 

míst, z nichž je přes 80 % volně dostupných (tj. nejsou v pěší zóně a nejedná se o vyhrazená místa). 

Z tohoto pohledu se tedy může jednat o dostatečnou kapacitu, i když parkovací požadavky 

samozřejmě rostou.  

Problémem je ale rozložení parkovacích míst v prostoru. Jak je patrné z mapy níže, velká část centra 

města disponuje menší kapacitou parkovacích míst, než je denní potřeba a většina míst v centru 

a okolí je vytížena na 90 % a více. 

Podobná situace je i v oblastech mimo samotné centrum, kde především v rezidenčních oblastech 

jsou parkovací kapacity vytíženy obdobně. 

Především nedostatečná kapacita parkování v centru je komplikací pro turisty. I když cílem je, aby 

turisté do centra automobily vůbec nejezdili, je v centru města několik hotelů, které tuto formu 

individuální dopravy potřebují a zároveň nemají vlastní kapacity na to, aby umožnili alespoň 

krátkodobé zaparkování pro účely vyložení nebo naložení zavazadel. Turisté jsou tak odkázáni na 

volné parkovací kapacity. 
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Obrázek 4.1.3. Vytížení kapacity parkovacích míst v centru města Olomouce v roce 2016 

 

Zdroj: PUMMO, 2017 

Z mapy je také patrné komplikované parkování v okolí Výstaviště Flora. 

 

Parkování je samozřejmě problém i některých oblastní mimo centrum. Z pohledu cestovního ruchu 

se jedná především o lokalitu Svatý Kopeček a parkování u Zoo Olomouc. Z mapy níže je patrné, že 

vzhledem k nedostatku parkování v bezprostředním okolí těchto atrakcí dochází k velkému 

přetěžování okolních oblastí. Parkování na Svatém Kopečku zůstává zásadním nedořešeným 

problémem. Město ale již připravilo projekt parkování na Svatém Kopečku, v jehož rámci bude 

připraven informační a navigační parkovací systém. Útvar hlavního architekta zároveň aktualizuje 

studii parkování v blízkosti Zoo Olomouc a možnosti vybudování nové příjezdové komunikace. 

Pro zjednodušení autobusové dopravy turistů město vydalo také plánek parkovacích míst pro 

autobusy, který je dostupný i v angličtině. 
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Obrázek 4.1.4. Vytížení kapacity parkovacích míst mimo centrum města Olomouce v roce 2016 

 

Zdroj: PUMMO, 2017 

 

V Olomouci samozřejmě probíhají přípravy plánů pro rozšíření parkovacích míst. Podle plánu 

udržitelné městské mobility Olomouce bylo v nějaké fázi přípravy v návaznosti na územní plán 

a regulační plány celkem 41 záměrů včetně 3 P+R projektů s kapacitou 9 000 parkovacích míst 

a očekávanou investicí 5 miliard korun. Jednalo se o záměry s různou formou financování od 

soukromých přes dotační zdroje až po investice z fondu mobility. 

Především P+R kapacity v kombinaci s MHD zdarma v rámci Olomouc region Card a případně se 

zvýhodněným půjčovným bikesharingových kol (opět se nabízí možnost Olomouc region Card) by 

mohly být vhodným řešením pro turisty ve městě. 

4.1.8. Bezpečnost a sociální zázemí 

Bezpečnost je pochopitelně zásadní pro cestovní ruch. I když se otázkou bezpečnosti nemusí turisté 

zabývat před příjezdem do destinace, následná negativní zkušenost může ovlivnit délku pobytu 

v destinaci nebo ochotu navštívit destinaci znovu. Za bezpečnost samozřejmě nepovažujeme jenom 

kriminalitu, ale i další formy společensky neakceptovatelného chování (veřejná opilost, znečišťování 

okolí apod.) 

 

Dle indexu kriminality (počet trestných činů na 100 tis. obyvatel) je kriminalitou nejvíce postižena 

oblast obvodního oddělení Olomouc 1, tedy samotného centra a MPR. I když je kriminalita v této 
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oblasti na trojnásobku průměru celého Územního odboru Olomouc, ve srovnání s jinými městy se 

jedná stále o příznivý výsledek. 

Index kriminality v oblastech Brno-střed a Plzeň-střed je téměř dvojnásobný a v Ostravě-střed pak 

téměř pětinásobný. Počet trestných činů je pak v oblasti centra Olomouce nižší než na samotném 

Wilsonově nádraží v Praze (kde však index kriminality spočítat nelze, protože samotné nádraží nemá 

oficiální obyvatele). 

 

Tabulka 4.1.3. Index kriminality, 2019 

Oblast (Obvodní oddělení) Index kriminality Počet trestných činů 

Olomouc 1 512,3 825 

Olomouc 2 171,8 582 

Olomouc 3 329,4 923 

Olomouc 4 177,8 544 

Územní odbor Olomouc 177,8 4 116 

Olomoucký kraj 153,9 9 823 

Brno-střed 995,8 2 119 

Ostrava-střed 2 433,6 1 787 

Plzeň-střed 1 091,8 1 290 

Wilsonovo nádraží – Praha --- 1 031 

Zdroj: https://www.mapakriminality.cz/  

To ovšem zároveň neznamená, že pocitově se turisté i místní nemohou cítit v nebezpečí. Podle 

pocitové mapy bezpečnosti Olomouce je v centru města několik míst, která považují obyvatelé města 

za nejméně bezpečná. Jedná se především o okolí hlavního nádraží, které je zmiňováno násobně 

častěji než ostatní místa. Nicméně i více v centru jsou oblasti vnímané jako nebezpečné. Patří sem 

části Bezručových sadů, Dolní i Horní náměstí, náměstí Republiky i Biskupské náměstí a jejich okolí. 

 

Tyto oblasti vycházejí z pocitových map také jako jedny z nejvíce znečištěných a postižených nočním 

hlukem. Viditelné znečištění je samozřejmě pro cestovní ruch a dojem z destinace negativní, 

https://www.mapakriminality.cz/
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nicméně je třeba brát ohled i na to, že někdy jsou významnými původci takového znečištění 

i samotní turisté. To často v oblastech center měst platí i pro noční hluk.  

 

Na rozvoj těchto oblastí je třeba soustředit se z hlediska bezpečnosti i čistoty i nadále. Především 

oblasti hlavního nádraží nebo náměstí Republiky byly jako kritické vyhodnoceny i mezi stakeholdery. 

V této oblasti určitě může pomoci důsledná aplikace nové vyhlášky „O zákazu bivakování a táboření 

na některých veřejných prostranstvích“ a její případné rozšíření na další území. V případě hlavního 

nádraží a jeho okolí je možné i další posílení městské policie v této oblasti nebo zajištění soukromé 

bezpečnostní služby. 

Důsledné vymáhání výše uvedené vyhlášky může pomoci i se znečištěním nebo hlučností. V tomto 

případě může pomoci i pořízení dalších „chytrých“ odpadkových košů nebo další propagace 

funkcionalit aplikace Moje Olomouc pro její větší rozšíření. V roce 2020 bylo (podle Plánu pro 

chytrou Olomouc) měla aplikace 7 600 stažení a necelých 3 200 aktivních uživatelů. 

 

Obrázek 4.1.5. Pocitová mapa bezpečnosti, 2018 

 

Zdroj: https://www.pocitovemapy.cz/bezpecnost-olomouc-2018/nahled  

 

https://www.pocitovemapy.cz/bezpecnost-olomouc-2018/nahled
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Obrázek 4.1.6. Znečištění veřejných prostranství 

 

https://www.pocitovemapy.cz/zp-olomouc/nahled 

4.1.9. Shrnutí 

Olomouc má z dopravního hlediska dobrou polohu. Není sice kvůli horší návaznosti na velká 

mezinárodní letiště ideálně dostupná pro cestovatele ze vzdálených trhů, ale pro okolní státy a pro 

domácí turisty je až na výjimky některých způsobů dopravy dostupná velmi dobře. 

Zároveň disponuje velmi dobrou strukturou a kapacitami městské hromadné dopravy i dalšími 

možnostmi dopravy po městě. Osobní automobilová doprava naráží, podobně jako u dalších měst, 

na potíže s parkovacími kapacitami. V tomto ohledu je vhodné dále pokračovat v rozvoji a úpravě 

infrastruktury, což probíhá v rámci Plánu pro udržitelnou městskou mobilitu.  

V některých turisticky exponovaných místech včetně hlavního nádraží a jeho okolí dochází 

k nežádoucím společenským jevům, které negativně ovlivňují pocit bezpečí nejen turistů, ale 

i místních obyvatel. Důsledná aplikace nové vyhlášky namířené proti některým z těchto jevů a jejich 

původcům je rozhodně krokem správným směrem. 

  

https://www.pocitovemapy.cz/zp-olomouc/nahled
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4.2. Historické cíle a atraktivity cestovního ruchu 

Olomouc je svým historickým vývojem a postavením v České republice srovnatelná jen s hlavním 

městem Prahou.  Hned po ní má totiž druhou největší městskou památkovou rezervací s velmi 

zachovalým půdorysem středověkého města. Díky historickému vývoji najdeme v Olomouci velkou 

koncentraci církevních staveb, které tvoří zásadní část z 280 kulturních památek nalézajících se na 

území MPR Olomouc, ale i mimo něj.  Turistickou nabídku města doplňuje také široká škála 

muzejních institucí a vojenských památek a nesmíme zapomenout ani na další důležité hráče, 

kterými jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Zoologická zahrada Olomouc.  Pro cestovní ruch je 

důležitý také unikátní pás parků s Výstavištěm Flora Olomouc. Všem těmto atraktivitám bude 

věnována pozornost jednotlivě v následujících kapitolách. 

Mezi TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů Olomouce (k roku 2019) se z hlediska návštěvnosti řadí: 

 

Tabulka 4.2.1. Nejnavštěvovanější turistické atraktivity  
Počet návštěvníků za rok 2019 

1. Zoo Olomouc 348 209 

2. Výstavy na Výstavišti Flora Olomouc 341 189 

3. Aquapark Olomouc 207 107 

4. Vlastivědné muzeum Olomouc 110 308 

5. Pevnost poznání 99 898 

Zdroj: Olomoucký kraj 
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Protože město nabízí významné historické památky, u kterých však není snadné měřit návštěvnost, 

níže uvádíme ještě srovnání s portálem Tripadvisor. 

Tabulka 4.2.2. Nejoblíbenější turistické atraktivity v Olomouci dle portálu Tripadvisor 

Pořadí dle oblíbenosti 

1. Katedrála sv. Václava 

2. Sloup Nejsvětější Trojice 

3. Zoo Olomouc 

4. Olomoucká radnice 

5. Svatý Kopeček u Olomouce 

Zdroj: Tripadvisor 

 

4.2.1. Historické památky 

Město Olomouce nabízí návštěvníkům nespočet historicky, architektonicky a umělecky významných 

objektů, to vše na vzácně zachovaném půdorysu středověkého města. V současnosti také postupně 

dochází k rozvoji a regeneraci památek Bastionové pevnosti Olomouc, jejíž součástí je rozsáhlé 

bastionové opevnění budované od poloviny 17. století. 

Historické jádro bylo za památkovou rezervaci vyhlášeno již v roce 1971 a nově v roce 1987. Svou 

rozlohou a počtem památek se řadí k nejvýznamnějším historickým urbanistickým souborům 

památek. Na 87 ha území se nalézá 280 kulturních památek, městských prostranství a velké 

množství institucí městského i nadregionálního významu.  

Pro větší přehlednost je tato kapitola členěna na sekce zaměřené na Městskou památkovou 

rezervaci (MPR), církevní památky a pevnostní památky. Toto rozdělení budeme dodržovat 

i v případě památek, které by bylo možné řadit i do jiné sekce (např. pevnostní objekty v MPR).  

Muzeím se pak věnujeme samostatně v kapitole Muzea a galerie. 
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4.2.1.1 Centrum města, MPR a UNESCO 

Městská památková rezervace Olomouc je nejstarší částí městského organismu Olomouce. Do konce 

19. století byla uzavřena hradbami a pevnostním pásmem, přístup do ní byl možný pouze městskými 

branami. Po Pražské památkové rezervaci jde hned o druhou největší rezervaci v České republice. 

MPR Olomouc je pro svou vysokou architektonickou, kulturní a přírodní hodnotu chráněna 

Regulačním plánem MPR Olomouc. Ten stanovuje základní cíle a zásady koncepce rozvoje MPR, 

podmínky pro využití pozemků, umístění a uspořádání staveb, ochranu hodnot a charakteru území 

a vytváření příznivého životního prostředí, a to v podrobnosti na jednotlivé pozemky. Dalším 

důležitým nástrojem je Program regenerace MPR Olomouc, který je zásadním programem pro 

revitalizaci historického jádra města Olomouce, jehož hlavním smyslem je koordinace a usměrňování 

postupné stavební obnovy domů a veřejných prostranství. MPR Olomouc má na svém území také 

významnou stavbu zapsanou na Seznam památek UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci.  

 

V MPR Olomouc se dále nacházejí čtyři národní kulturní památky: 

• areál Olomouckého hradu s katedrálou sv. Václava, 

• kostel sv. Mořice, 

• Vila Primavesi včetně areálu, 

• soubor barokních kašen a sloupů 

 

Pamětihodnosti Olomoucký hrad a Arcidiecézní muzeum získaly prestižní označení značkou Evropské 

dědictví.  

V roce 2020 získala Olomouc Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji v soutěži Historické město roku 

a postoupila do celostátního kola. 

Na Horním a Dolním náměstí, které jsou hlavními městskými prostranstvími, se odehrává velké 

množství kulturních a společenských akcí. Atmosféru zde dotváří kavárenská scéna, obchody 

s designem či řemeslné krámky podporující lokální suroviny. Více k centru města uvádíme 

v kapitolách Živé město a Festivaly. K perlám MPR patří i církevní památky – kostely, kaple a paláce. 

Všechny jsou díky spolupráci farností a města stále přístupny a ve většině z nich je za finančního 

přispění města zajištěna průvodcovská služba během turistické sezony. 
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V roce 2020 bylo dokončeno mnoho rekonstrukcí významných historických objektů. Patří k nim 

oprava radnice, restaurování tří kupolí kostela sv. Michala, restaurace kovových prvků osvětlení ve 

freskovém sále FŽS Komenium, obnova vnějšího pláště kostela sv. Mořice, revitalizace kaple sv. 

Anny, restaurování kaple v kostele Panny Marie Sněžné a interiéru baziliky Navštívení Panny Marie 

(k církevním památkám více v kapitole Církevní památky).  

Atmosféru v centru města během letní sezóny dotváří květinová výzdoba Horního náměstí. 

Květinová výzdoba přispívá k pozitivnímu vnímání města jako celku a posiluje značku „Olomouc – 

město květin“.  V roce 2019 byla uskutečněna výzdoba Arionovy kašny, dále ornamentální záhony 

a květinové figurální fotostěny (barokní siluety) v prostoru před sloupem Nejsvětější Trojice. V rámci 

akce Rozkvetlé památky pak pravidelně „rozkvétají“ vybrané církevní památky. 

V roce 2020 „rozkvetlo“ Horní náměstí, kde byl umístěn květinový koberec s barokními vzory, a také 

se opět objevila květinová výzdoba sloupu Nejsvětější Trojice (v hlavní sezóně a v době adventní) 

a Arionovy kašny.  Více k tématu v kapitole 4.4.5. Živé město. 

Následující kapitola je věnována nejvýraznějším pamětihodnostem nacházejícím se v MPR. Vzhledem 

k tomu, že rezervace zahrnuje 280 objektů, není možné se v rozsahu této práce věnovat všem, proto 

vybíráme jen nejvýznamnější z nich. 

4.2.1.1.1 UNESCO Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 

Sloup Nejsvětější Trojice je výraznou dominantou města Olomouce. V roce 2000 byl zapsán 

do seznamu památek UNESCO jako největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední 

Evropě. Monument, jehož autorem je Václav Render, je postaven v typickém místním slohu známém 

jako olomoucké baroko a sahá do výše 32,2 m. Sloup je zdoben řadou soch s náboženskou 

tématikou, které jsou dílem Ondřeje Zahnera a dalších umělců. Výjimečnost sloupu Nejsvětější 

Trojice umocňuje zabudování kaple přímo v patě sloupu a kombinace použitých materiálů. Kaple je 

sezónně přístupná návštěvníkům. 
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Obrázek 4.2.1. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci s květinovou výzdobou 

 Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc  

Sloup Nejsvětější Trojice je součástí turistických tras pod záštitou Informačního centra Olomouc 

i audioprůvodce poskytovaného informačním centrem pro individuální návštěvníky města. Olomouc 

dále nabízí využití mobilní aplikace Sloup Nejsvětější Trojice, kde se návštěvník o sloupu dozví řadu 

zajímavostí.  

4.2.1.1.2 Areál Olomouckého hradu s kostelem sv. Václava 

Olomoucký hrad spolu s dalšími památkami nacházejícími se na jeho území je od roku 1962 zařazen 

mezi národní kulturní památky. Zároveň byl v roce 2015 zařazen do seznamu významných památek 

pod značkou Evropské dědictví. Nachází se na Václavském pahorku v historickém centru Olomouce. 

Historicky a návštěvnicky je význačný také jako místo, kde byl roku 1306 zavražděn poslední 

Přemyslovec, král Václav III. 

V areálu Olomouckého hradu se nachází následující památky: katedrála sv. Václava, Románský 

biskupský palác, Dům zvoníků, kaple Panny Marie Opatrovnice, domek s ateliérem malíře Jindřicha 

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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Lenharta, fara, kanovnické rezidence, Arcidiecézní muzeum, kostel sv. Anny, kaple sv. Barbory. Více 

k církevním památkám uvádíme v kapitolách Církevní památky a Muzea.  

Z pohledu cestovního ruchu je nejvýznamnější částí hradu novogotická katedrála sv. Václava, 

Románský biskupský palác a Arcidiecézní muzeum. 

Zatím bohužel nebyla zahájena rozsáhlejší revitalizace areálu Olomouckého hradu. Tento plánovaný 

projekt by měl přinést větší začlenění historicky významného území do veřejného života města, 

a tudíž zatraktivnění území pro turisty. V projektu bylo zahrnuto kromě revitalizace například i 

vybudování restaurace, informačního centra, parkování nebo dalšího zázemí.   

Areál Olomouckého hradu v současné době využívá především potenciálu svých církevních památek, 

avšak potenciál má díky své nevšední historické hodnotě celý areál. Už jen tento fakt je pro mnoho 

turistů silným motivátorem při výběru turistické destinace (více k tomuto tématu v kapitole 6.5. Zde 

je proto příležitost k rozvoji nových produktů, jako jsou zážitkové trasy, tematicky laděné expozice 

apod. 

4.2.1.1.3 Soubor barokních kašen a sloupů 

Soubor barokních objektů umístěných ve veřejných prostorách historického jádra města zahrnuje 

sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, Mariánský morový sloup na Dolním náměstí a šest 

kašen. Tyto unikátní objekty byly také zařazeny mezi národní kulturní památky. Velké kamenné 

fontány nesou figurální výzdobu čerpající z antické mytologie. Podle zobrazených antických postav 

nesou kašny i své názvy: Caesarova kašna, Herkulova kašna, Jupiterova kašna, Merkurova kašna, 

Neptunova kašna a kašna Tritonů.  

Kašny je možné shlédnout například v rámci prohlídky Olomouc v kostce či využít audioprůvodce. 

4.2.1.1.4 Radnice 

Budova radnice vévodící Hornímu náměstí je nejvýznačnější svatební památkou olomoucké světské 

architektury. Dodnes je sídlem volené městské samosprávy a jejího úřadu. Historicky se budova 

radnice datuje až do roku 1378, kdy její výstavbu povolil markrabě moravský Jošt Lucemburský. 

Stavba má goticko-renesanční věž vysokou 75 m, gotické chodby, velký sál, kapli sv. Jeronýma, 

gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na straně západní. Na radnici se nachází orloj z roku 

1420, jehož dnešní podoba je však z 50. let 20. století. 

Budova radnice prošla zásadní rekonstrukcí, která byla dokončena v říjnu 2020. V první fázi se 

jednalo o opravu střešní krytiny a krovu. Následovala oprava samotné budovy a nakonec 

rekonstrukce věže, která se ukázala jako nejnáročnější. V rámci oprav totiž muselo dojít k výměně 
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35 m vysoké dřevěné špice. Otevření věže se uskuteční v červnu 2021. V rámci opravy radnice bylo 

zrekonstruováno i Informační centrum Olomouc, které se nachází v podloubí radnice. 

Nejviditelnějším znakem opravy radnice je návrat slunečních hodin, které jsou unikátní tím, že 

ukazují dopolední i odpolední čas. Dále došlo k obnovení polychromie erbů. Celkové náklady na 

opravu přesáhly 120 milionů korun a město Olomouc se v současnosti může pyšnit důstojnou 

dominantou v podobě zrekonstruované radnice. 

Obrázek 4.2.2. Zrekonstruovaná budova radnice 

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc 

Pro návštěvníky jsou v rámci radnice přístupné tři volně přístupné expozice, které vznikly ve 

spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc. Jedná se o Expozici orloje, zaměřující se na historii 

orloje, z hlediska ikonografie a umělecko-řemeslného zpracování. Dále je možné absolvovat expozice 

Historie olomoucké radnice a Olomouc v proměnách staletí. Zmiňované expozice jsou přístupné 

v rámci prohlídky Olomouc v kostce. Dále je možné absolvovat nově vzniklou Expozici starostů, která 

je přístupná po domluvě.  Umožněn je také přístup na nově zrekonstruovanou radniční věž. 

  

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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4.2.1.1.5 Vila Primavesi 

Vila Primavesi se nachází v turisticky frekventovaném centru Olomouce a je veřejnosti částečně 

přístupná. Tato památka je jednou ze čtyř zapsaných v seznamu národních kulturních památek. 

Jedná se o secesní vilu, která byla postavena v letech 1905–1906 podle projektu Franze von Krause 

a Josefa Tölka. Architektonicky budova kombinuje secesní styl s moderním proudem. Výsledkem je 

pak bohatě členitá jednopatrová stavba rodinného domu s vysokou mansardovou střechou. Na 

výzdobě interiérů se podíleli tehdejší přední umělci, mezi nimi i Anton Hanak, který navrhl obložení 

jídelny s měděnou kašnou „Živá voda“, či výtvarník a architekt Josef Hoffman a malíř Gustav Klimt.  

Prohlídku vily si návštěvník může rezervovat prostřednictvím Informačního centra Olomouc 

(organizátorem prohlídek je Vila Primavesi). Objekt nabízí i zážitkové ubytování, které návštěvníkům 

umožní vrátit se do období secese a kavárnu.  

 

4.2.1.1.6 Domy a paláce 

Městská památková rezervace Olomouce je plná historických domů a paláců, které lemují hlavně 

Horní náměstí a přilehlé ulice. Turisticky vyhledávanými skvosty jsou také církevní paláce. 

 Mezi nejvýznamnější paláce patří renesanční Edelmannův palác a ze sakrálních památek barokní 

Arcibiskupský palác či Románský biskupský palác (více v kapitole Církevní památky), který patří ke 

špičce evropské románské architektury. Významnou památkou z období renesance je již výše 

zmiňovaná budova radnice, hlavní dominanta Horního náměstí. Návštěvník si však může 

prohlédnout i budovy z mladších historických etap, např. výše popsanou Vilu Primavesi, nebo 

moderní architekturu.  

Edelmannův palác se nachází na Horním náměstí naproti severní fasádě radnice. Tento dvoupatrový 

dům má bohatě zdobenou fasádu s kamennými reliéfy s biblickými výjevy. Vstupní portál paláce 

zdobí rodinný znak Edelmannů i symbolizované portréty Václava Edelmanna a jeho syna. Dům byl 

svého času sídlem velitele Olomoucké pevnosti, později zde sídlil starosta a rada města. Kromě toho 

sloužilo místo i kulturním potřebám. Prohlídky pro veřejnost nejsou přístupné. 

Naproti kostelu sv. Mořice stojí budova FZŠ Komenium, kde se nachází unikátní slavnostní freskový 

sál. Unikátní je pro svou výzdobu na stěnách i stropě ve stylu neorenesančního dekorativismu s prvky 

barokního iluzionismu. Hlavním autorem fresek je pravděpodobně malíř José Hilber. Sál prošel 

náročnou rekonstrukcí v letech 2015 2018 a veřejnosti je zpřístupněn od roku 2019. Budova samotná 

vznikla v letech 1873–1875 v novorenesančním slohu. 
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Prostory jsou využívány pro společenské akce školy, města a dalších institucí, zájem o jeho využití má 

i Vlastivědné muzeum Olomouc a hudebníci, pro které je zajímavý díky výborné akustice. 

Návštěvníkům je sál přístupný v rámci prohlídek pořádaných Informačním centrem Olomouc.  

 

Obrázek 4.2.3. Slavnostní freskový sál v FZŠ Komenium 

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc 

 

4.2.1.1.7 Shrnutí 

Město Olomouc věnuje oblasti rozvoje a revitalizace historických památek velkou pozornost. 

V minulém období došlo k rekonstrukci mnoha objektů: radnice, kde byla nově zpřístupněna radniční 

věž, objektů v rámci areálu Olomouckého hradu a slavnostního freskového sálu ve FZŠ Komenium. 

Nevyužitým potenciálem je nedostatečné začlenění areálu Olomouckého hradu a symboliky tohoto 

místa do nabídky cestovního ruchu, a to nejen z pohledu historie, ale také „živého města“. 

V některých částech MPR se projevuje i přetrvávající problém s bezdomovectvím a s tím spojený 

snížený dojem bezpečnosti i celkový dojem z MPR (viz kapitola 4.1.8.). Další ohrožení může plynout 

z odlivu lidí a služeb z centra města v post-COVID době. To by pochopitelně mělo negativní vliv na 

turistickou infrastrukturu a celkový dojem z centra města. Pro následné období je proto třeba zvážit 

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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možnosti podpory podnikání v centru města, a to nejen kvůli turistům, kteří chtějí navštěvovat 

autentické lokality (viz dále v kapitole 6.5), ale i kvůli místním obyvatelům.  

Další příležitostí může být nejen u domácích turistů také využití současného trendu „objevování 

neobjevných míst“, tj. turismu mimo hlavní proud. Takových „skrytých perel“ nabízí Olomouc mnoho 

(různá zákoutí starého města, murály apod.), jejich využití se pak nabízí v rámci nových turistických 

tras či mobilních aplikací. Důležité je také zaměření na expozice, trasy či mobilní hry pro děti. 

V tomto směru už město začalo podnikat kroky. V nabídce je tak již několik mobilních her či hravá 

prohlídka S kočičkou Olou po Olomouci. 
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4.2.1.2. Církevní památky 

V Olomouckém kraji najdeme největší koncentraci církevních staveb a poutních míst v České 

republice. Sakrální místa přitahují pozornost nejen jako místa duchovního života, ale i jako 

architektonické skvosty s vynikající uměleckou hodnotou. Duchovním centrem celého kraje je právě 

město Olomouc s Arcibiskupským palácem a poutním místem Svatý Kopeček u Olomouce, které patří 

k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v ČR. 

Sakrální turismus je jedním z důležitých segmentů cestovního ruchu města Olomouce, nejen pro 

sakrální místa jako taková, ale i pro celkový dojem z návštěvy města. 

Během turistické sezony jsou nejvýznamnější olomoucké kostely a kaple volně přístupné 

návštěvníkům a je v nich zdarma poskytována průvodcovská služba. V církevních objektech se také 

pořádají kulturní či edukativní akce. Příkladem může být Podzimní festival duchovní hudby 

Olomouc, který má za sebou již 27 ročníků (více v kapitole Festivaly), Festival vánoční hudby u sv. 

Mořice, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, některé hudební produkce v rámci mezinárodního 

hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. Z edukativních akcí lze zmínit varhanní workshopy. Do 

vzdělávací činnosti církevních objektů by se zcela jistě dal zařadit i provoz muzeí se sakrální 

tematikou, pro větší přehlednost jsou však i církevní muzejní objekty zařazeny pod samostatnou 

kapitolu Muzea. 

Ohled je brán i na návštěvníky se zrakovým postižením, kteří si v rámci projektu „Zpřístupnění 

olomouckých památek zrakově postiženým“ mohou prohlédnout haptické modely vybraných 

pamětihodností. Haptické modely mají tyto významné stavby: olomoucká radnice, kostel sv. Mořice, 

kostel sv. Michala, pravoslavný chrám sv. Gorazda, bazilika Navštívení Panny Marie, Klášterní 

Hradisko a katedrála sv. Václava. Další informace o projektech pro zapojení občanů a turistů se 

smyslovým nebo pohybovým postižením uvádíme v kapitole 4.1.5. 
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4.2.1.2.1 Katedrála sv. Václava a kaple sv. Anny 

Katedrála sv. Václava se nachází v areálu Olomouckého hradu a je nejvýznamnějším olomouckým 

chrámem. 

 Obrázek 4.2.4. Katedrála sv. Václava  

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc  

Prošla řadou přestaveb a dnes se nad městem tyčí v novogotické podobě. Vstup do katedrály je 

tvořen třemi novogotickými portály s uměleckými reliéfy z pískovce, jež znázorňují Zvěstování Panně 

Marii, Nejsvětější Trojici a Narození Pána Ježíše. Mezi štíty portálů jsou postaveny sochy evangelistů. 

Ve středu průčelí se nachází kruhové barevné okno, tzv. mystická růže. V hořejším průčelí jsou 

umístěny sochy zemských patronů sv. Cyrila a Metoděje a nad nimi se skví socha sv. Václava, patrona 

chrámu. Celý chrámový prostor rozšiřují čtyři kaple: barokní loretánská kaple, renesanční kaple 

sv. Stanislava, chórová kaple sv. Cyrila a Metoděje a kaple sv. Jana Křtitele.  

V katedrále sv. Václava je možnost individuální návštěvy, pro zájemce je pak připravena exkurze, při 

které si vyslechne stručnou přednášku o historii katedrály i varhan. Návštěvník má i jedinečnou 

možnost si varhany také vyzkoušet nebo si poslechnout varhanní ukázky od známých mistrů. Další 

prohlídka je možná také v rámci okruhu Václavské náměstí – kaple sv. Anny – katedrála sv. Václava.  

V Zásobníku námětů v oblasti cestovního ruchu pro období 2016–2020 bylo v plánu rozšířit prohlídky 

katedrály, zpřístupnit kapli sv. Cyrila a Metoděje a zpřístupnit románskou kryptu. K realizaci projektu 

zatím nedošlo, i když by pro zatraktivnění objektu zcela jistě pozitivně přispěl. Počet návštěvníků, 

kteří navštívili katedrálu v roce 2019, byl 21 068.  

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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Kaple sv. Anny se nachází v těsné blízkosti severozápadního nároží katedrály sv. Václava. Kaple byla 

zmiňována poprvé již v roce 1349, přestavena byla na vzácný přemyslovský relikviář s paží sv. Anny. 

Relikviář získala olomoucká kapitula pro zavraždění krále Václava III. Kaple sv. Anny je rektorátním 

kostelem a od 17. století sloužila jako volební místo olomouckých biskupů. 

Do roku 2019 byla kaple sv. Anny používána jen pro liturgické účely a hlavním cílem rekonstrukce 

bylo zpřístupnění kaple veřejnosti. V kapli došlo k razantním opravám od oltáře přes sloupy a pilastry 

až po dlažbu. Od roku 2019 se kaple stala součástí turistického okruhu městem. 

Celkové náklady činily 12,7 milionů korun. 

 

4.2.1.2.2   Svatý Kopeček u Olomouce 

Svatý Kopeček je jedním z nejoblíbenějších výletních i poutních míst v regionu. Od středu Olomouce 

je vzdálena 8 km. Svou blízkostí ke středu města a nabídce atraktivit je také oblíbeným výletním 

místem. Nabízí podmínky pro rekreační vyžití v přírodě v podobě množství tras pro pěší 

i cykloturistiku. Nejvýraznější dominantou místa je bazilika Navštívení Panny Marie, která je národní 

kulturní památkou.  Unikátem chrámu je jeho orientace, protože hlavní osa nesměřuje od východu k 

západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Chrám tvoří s bočními 

křídly a čtyřřadou lipovou alejí v krajině z dálky viditelný kříž. V roce 1995 po návštěvě papeže sv. 

Jana Pavla II. byl chrám povýšen na baziliku minor a od roku 2015 je v chrámu umístěn relikviář s krví 

sv. Jana Pavla II. To z chrámu dělá potenciální důležitý bod pro turisty z Polska, kde se sv. Jan Pavel II. 

těší velké úctě. 

Každoročně se zde konají poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. Hlavní poutě, které jsou na 

Svatém Kopečku pořádány, jsou následující:  

• na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.), 

• neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) a následující pondělí a úterý, 

• poslední neděle v říjnu 

 

V přilehlých lesích se na ploše více než 40 hektarů rozkládá Zoo Olomouc. Nedaleko ní začíná 

sedmikilometrová naučná stezka protínající lesy Svatého kopečka. V okolí Svatého Kopečka jsou 

také vyznačeny čtyři trasy pro nordic walking.  
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Od roku 2019 probíhá další fáze rozsáhlého projektu revitalizace celého klášterního areálu, jehož 

počátky sahají do 90. let 20. století. Rekonstrukcí procházejí nemovitosti i mobiliáře. Odstraněn byl 

nevyhovující až havarijní stav památky, došlo k obnově hlavního nádvoří, vnitřní historické zahrady a 

úpravě ambitů. Rekonstrukce a obnova doposud uzavřených nebo omezeně přístupných prostor 

umožní jejich kvalitnější využití veřejnosti. Jedná se hlavně o rozšíření prostoru historické knihovny a 

muzea, rozšíření návštěvnické prohlídkové trasy – v roce 2021 by mělo dojít k otevření nového 

prohlídkového okruhu a muzea, které částečně navazuje na Muzeum Matice svatokopecké.  

Při prezentaci a propagaci kulturní památky se předpokládá spolupráce s dalšími partnery, s Maticí 

svatokopeckou, sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Statutárním městem 

Olomouc a Římskokatolickou farností sv. Mořice. 

I když od roku 2019 dochází na Svatém Kopečku k postupnému naplňování cíle rekonstrukce areálu 

na Svatém Kopečku, k rozvoji lokality jako takové stále nedochází.  Poutní místo tedy ztrácí svou 

atraktivitu a je nezbytné věnovat pozornost revitalizaci celé lokality také z pohledu celkového 

rozvoje, kultivace místa nebo parkování návštěvníků. Návštěvníci v současnosti směřují převážně do 

zoo, což je znát i na úbytku turistické infrastruktury v blízkosti baziliky. Poukazováno je například na 

nedostatek kvalitní gastronomie, na kterou jsou návštěvníci zvyklí z centra města. Nicméně aktivity 

zaměřené na revitalizaci probíhají, například aktuálně se připravuje studie o revitalizaci Sadového 

náměstí. 

 

4.2.1.2.3.   Arcibiskupský palác 

Arcibiskupský palác je sídelní rezidencí olomouckých biskupů a od roku 1777 také arcibiskupů. 

Dvoupatrová budova s bohatě zdobeným průčelím a trojicí barokních portálů a dvěma nádvořími je 

významným příkladem barokní palácové architektury na Moravě. Uvnitř paláce je dochovaná řada 

místností s bohatou uměleckou výzdobou. Palác po rekonstrukci v roce 2011 nabízí návštěvníkům 

jeden prohlídkový okruh tvořený několika reprezentačními sály, které zaujímají celé první patro 

západního křídla rezidence. 

Arcibiskupský palác je součástí projektu Duchovní osa Moravy, který vznikl v roce 2013. Projekt 

umožňuje návštěvníkům v rámci jedné cenově zvýhodněné vstupenky prohlédnout tři objekty. 

Konkrétně Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Arcibiskupský palác a Arcibiskupský zámek v Kroměříži. 

Více k Arcidiecéznímu muzeu v sekci Muzea. Díky projektu tak návštěvník může nahlédnout na vývoj 

a činnost olomoucké arcidiecéze na Moravě v rámci její dlouhé historie.  
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Z vývoje návštěvnosti těchto objektů však vychází, že návštěvnost Arcidiecézního muzea kontinuálně 

klesá, zatímco návštěvnost Arcibiskupského paláce se drží na stejné úrovni. Ani v jednom případě 

není patrný zásadní vliv projektu na návštěvnost. Při analýze bylo zjištěno, že informace o projektu 

nejsou příliš snadno k nalezení a že i samotná webová stránka projektu postrádá aktuální informace. 

Na webu uvedený „Program společných aktivit“ je z roku 2015. 

Od roku 2020 je také dočasně pozastaven prodej vstupenek, a to kvůli změně vstupného (vstup do 

stálých expozic Arcidiecézního muzea je zdarma) a rekonstrukcím probíhajícím na zbylých objektech. 

V budoucnu bude projekt Duchovní osy Moravy dále pokračovat, avšak jeho konkrétní náplň je 

předmětem dalšího jednání.  

Potenciál lze vidět v rekonstrukci objektů, která probíhá od roku 2020 v případě Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži a od roku 2021 v Arcidiecézním muzeu, a dále v dostatečné propagaci projektu. 

Nezbytné je však také přihlédnout k tomu, že vstup do mnoha expozic projektu má návštěvník 

zdarma v rámci Olomouc region Card. 

 

Graf 4.2.1. Vývoj návštěvnosti Arcidiecézního muzea umění a Arcibiskupského paláce  

 

Zdroj: Olomoucký kraj 
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4.2.1.2.4.   Další církevní památky 

Kostel sv. Mořice představuje jednu z církevních dominant města Olomouce. Unikátem uvnitř 

chrámu jsou varhany, které pocházejí z roku 1745, jsou největší ve střední Evropě a osmé největší 

v Evropě. Zhotovil je mistr Michael Engler a na jejich výzdobě se podíleli sochař Filip Sattler a řezbář 

Jan Jiří Huckh. V chrámu probíhá od roku 2018 generální oprava. K dokončení stavebních prací na 

nové fasádě, schodišti v jižní věži, rekonstrukci varhan a dalších stavebních a restaurátorských prací 

by mělo dojít v průběhu roku 2021. Součástí rekonstrukce je i vybudování nové návštěvnické 

expozice a zpřístupnění jižní středověké věže návštěvníkům. Do vyhlídkové věže ročně zavítalo cca 

13 000 návštěvníků, rekonstrukce a rozšíření expozic pro návštěvníky jsou tedy dobrým krokem a dá 

se očekávat růst návštěvnosti, obzvlášť pokud bude spojeno s vhodnou komunikací o proběhlé 

rekonstrukci a zpřístupnění nových expozic. Celkové náklady na rekonstrukci by měly činit 

123 milionů korun.  

Tabulka 4.2.3. Návštěvnost kostela sv. Mořice 

Objekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kostel sv. Mořice 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 13 000 x 

x - z důvodu rekonstrukce uzavřeno 

Zdroj: Olomoucký kraj 

Dalším kostelem, který prošel rekonstrukcí od roku 2014 je kostel sv. Michala. Jeho vznik se datuje 

do 13. století, avšak po švédské okupaci města v 17. století získal nový ráz. Sochy na jeho hlavním 

průčelí patří k nejhodnotnějším dílům olomouckého barokního sochařství.  

V současnosti se realizuje průběžná oprava interiéru kostela, které se dočkal po více než 120 letech. 

Konkrétně se jedná o restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v kopulích. Kostel je 

volně přístupný, vstup není monitorován.  
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Obrázek 4.2.5. Kostel sv. Michala v rámci akce Rozkvetlé památky  

 

Zdroj: Kostel sv. Michala foto: P. Antonín Basler 

Význačnou Olomoucko památkou je také národní kulturní památka Klášter Hradisko. Jedná se o  

bývalý premonstrátský klášter založený v roce 1078 olomouckým knížetem Otou I. Sličným. Po 

mnoha zničeních byla v roce 1659 zahájena nová výstavba, při které získal klášter svůj současný 

barokní vzhled. Autorem projektu je G. P. Tencalla a uvnitř kláštera jsou k vidění nástěnné malby, 

fresky, štuky a obrazy autorů P. Trogera, D. G. Torreho, J. K. Handkeho a dalších. V současné době 

areál slouží jako vojenská nemocnice.  

Barokní komplex je ve vyhrazené dny přístupný veřejnosti v rámci prohlídky s průvodcem. 

Návštěvník má mimo jiné možnost nahlédnout do nově opravené bývalé márnice, zhlédnout expozici 

z historie nemocnice či navštívit přilehlou zahradu. 

Místem, které je nezbytné zmínit, je také kaple sv. Jana Sarkandra. Na původním místě novobarokní, 

dvoupatrové kaple z počátku 18. století stávala věznice, kde byl roku 1620 vyslýchán a mučen 

katolický kněz Jan Sarkander.  Před kaplí se nachází fontána Pramen vody živé sv. Jana Sarkandra.  
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Fontána byla zbudována městem Olomouc v roce 2007 jako připomínka na kanonizaci sv. Jana 

Sarkandra papežem Janem Pavlem II. roku 1995. 

Návštěvníkům je kaple přístupná každý den bez omezení a ve vybrané dny s průvodcem. Připravena 

je také mobilní aplikace s názvem Olomouc Jana Sarkandera, která provede uživatele po stopách 

tohoto významného světce.   

 

4.2.1.2.5. Shrnutí 

V minulém období se uskutečnily nebo byly zahájeny rekonstrukce mnoha církevních památek 

a došlo k otevření nových návštěvnických expozic. Konkrétně mluvíme o: 

• rekonstrukci areálu na Svatém Kopečku – zde realizováno částečně a připravena je další 
etapa; 

• rekonstrukci interiéru kostela sv. Michala; 

• generální rekonstrukci a rozšíření expozic v chrámu sv. Mořice – zde realizováno částečně 
a připravena je další etapa; 

• realizaci květinové výzdoby v centru města během letní sezony a akce Rozkvetlé památky. 

 

Nerealizovány nebo zastaveny naopak byly: 

• činnosti v oblasti Podpory rozvoje lokality Svatého Kopečku, která je však pro další rozvoj 
a zatraktivnění lokality klíčová, např. parkování a občerstvení; 

•  revitalizace zahrady Arcibiskupského paláce; 

• projekt rozšíření expozic u katedrály sv. Václava; 

• zpřístupnění kanovnického domu ve Wurmově ulici; 

• projekt Duchovní osa Moravy, kde je po znovuotevření vybraných objektů podstatné najít 
novou koncepci projektu. 
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4.2.1.3 Pevnostní památky 

Vojenské turistické cíle doplňují širokou nabídku historických památek města Olomouce a mimo 

ukázek vojenské historie plní často i další funkce. Například Korunní pevnůstka plní funkci letní 

festivalové scény, čímž výrazně přispívá k oživení města. V oblasti pevnostních památek dochází od 

roku 2008 k postupné obnově, památky se přibližují svému původnímu stavu a dochází 

k zpřístupňováním nových objektů a expozic. 

Za úspěch lze považovat umístění hned dvou objektů z Olomoucké pevnosti v TOP10 Vojenských 

turistických cílů České republiky v roce 2019, dle počtu návštěvníků agentury CzechTourism. Hned 

na druhém místě se umístila Korunní pevnůstka a muzeum barokní prachárny s počtem 43 029 

návštěvníků. V TOP10 se umístil také Fort XVII Křelov s počtem návštěvníků 9 012. Je však nutné 

uvědomit si, že se jedná o celkové součty návštěvníků objektů, tudíž i kulturních akcí zde 

pořádaných. Tyto akce přispívají k celkovému oživení města v průběhu léta a zážitek návštěvníků se 

umocňuje i přidanou hodnotou místa.  Pevnostní památky ve městě jsou však provozovány různými 

spolky a pro jejich provozovatele je mnohdy nesnadné zajistit finanční prostředky k jejich dalšímu 

rozvoji či provozu.  

Obrázek 4.2.6. Terezská brána 

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc  

Historie Olomoucké pevnosti sahá až k založení města, kdy vznikl Olomoucký hrad s opevněním. 

K největšímu rozvoji však docházelo od 16. do 19. století. V roce 1655 byla Olomouc prohlášena 

pevností a v roce 1757 dochází k vybudování úplné bastionové pevnosti, která měla množství redut, 

předsunutých pevnůstek a korunní hradbu. V 19. století došlo k výstavbě fortů kolem celého města. 

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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Jednalo se o věnec 17 a později 21 pevnůstek. Ještě v letech 1870–1876 byla dostavěna pevnůstka 

Radíkov, ale v roce 1886 již dochází ke zrušení pevnostní funkce města, aby byl umožněn další 

stavební rozvoj města.  

 

4.2.1.3.1 Korunní pevnůstka a muzeum barokní prachárny 

Korunní pevnůstka je jeden z dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního 

bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby a spolu s 

okolními bastiony vytvářela obrannou linii Olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech. 

Korunní pevnůstka leží na území zaniklé obce Závodí a tvoří ji několik pevnostních objektů 

vybudovaných v průběhu 18. a 19. století. V druhé polovině 20. století se část pevnůstky proměnila v 

parkový areál s botanickou zahradou a část využívala armáda. V současné době je jejím vlastníkem 

občanské sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., které díky dotacím od města Olomouce, 

Olomouckého kraje, dotacím ze státního rozpočtu a eurofondům celý areál postupně revitalizuje. 

V areálu Korunní pevnůstky se nachází budova prachárny, která byla vybudována v roce 1758 jako 

první ze čtyř objektů Korunní pevnůstky a patřila ke čtyřem válečným prachárnám umístěným 

v bastionech uvnitř Olomoucké pevnosti. V zrekonstruovaném objektu prachárny je zpřístupněná 

nová expozice, kde se zájemci o vojenskou historii dozví o výstavbě olomoucké pevnosti a o tom, jak 

vypadala v době svého fungování i o dochovaných vojenských objektech ve městě a v okolí. K vidění 

jsou mimo jiné fotografie, nákresy vojenských map i archeologické nálezy. V prvním patře je 

vystaven sádrový model Olomouce akademického sochaře Jiřího Žlebka jako pevnosti z poloviny 18. 

století. Samotný objekt válečné prachárny je unikátem na území České republiky.  

V areálu Korunní pevnůstky se dále nachází Pevnost poznání, která byla vybudována v objektu 

bývalého dělostřeleckého skladu a jejíž návštěvnost dosahuje k 100 000 návštěvníků ročně. Více 

k Pevnosti poznání v kapitole Univerzita Palackého v Olomouci. 

Pro rozvoj cestovního ruchu je v neposlední řadě přínosem venkovní areál a amfiteátr v areálu 

Korunní pevnůstky. Venkovní areál je využíván k pořádání mnoha kulturních či společenských akcí. 

Amfiteátr, který nabízí zajímavý pohled na městské panorama, byl otevřen roku 2015 a leží ve vnitřní 

části bastionu původního barokního opevnění. Kapacita amfiteátru je 874 diváků a od roku 2015 se 

zde pořádalo nespočet kulturních či jiných společenských akcí i s mezinárodním dosahem. Více ke 

kulturnímu využití Korunní pevnůstky v kapitole Festivaly a Živé město. 

Do budoucna se plánuje rekonstrukce malého dělostřeleckého skladu, kde by mělo být zřízeno 

multifunkční centrum s expozicí „Život v pevnosti“. Tento počin by jistě vedl k dalšímu nárůstu 
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návštěvnosti a atraktivity místa. Obdobně se plánuje rozšíření expozice o historii olomouckého 

opevnění do plenéru a dalšího objektu v areálu.  

 

4.2.1.3.2 Forty 

Fort Křelov XVII je polygonální permanentní fort vybudovaný v letech 1851–1854. Patří do první 

čtveřice pevnůstek, které od roku 1850 vznikaly západně a jihozápadně od Olomoucké pevnosti.  

V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti 

a sbírkou militárií. Pro návštěvníky je zde přínosem i turistická infrastruktura v podobě Hostince 

Citadela, kde jsou příležitostně také pořádány koncerty či menší divadelní akce. Stejně jako v případě 

výše zmíněné Korunní pevnůstky je i zdejší areál používán k pořádání společenských akcí, jako jsou 

jarmarky, historické bitvy či akce pro děti.  

Fort II Radíkov je pevnost z let 1871–1876, která byla vybudována jako součást „Císařsko-královské 

olomoucké pevnosti“. Jedná se o jednovalový dělostřelecký fort a architektonicky a historicky 

unikátní pevnostní objekt. Jeho celková rozloha je 20 ha, plocha tvoří nepravidelný osmiúhelník. 

V současné době fort spravuje občanské sdružení Fort Radíkov, o.s.  

Návštěvníkům fort nabízí komentované prohlídky, ale také doplňkové zážitkové aktivity. Návštěvník 

zde tak může spojit historii a aktivity, jako jsou hledání „pokladů“ detektorem, mini kurzy přežití, 

střelba atd. Toto je jistě krok správným směrem, protože na trhu cestovního ruchu v Olomouci je 

stále nedostatek zážitkových aktivit či expozic zaměřených pro rodiny s dětmi.  

Ve Fortu XIII na Nové ulici si může návštěvník prohlédnout vojenskou techniku a nachází se zde 

muzeum, kde je prezentován vývoj Olomoucké pevnosti.  Fort XV v Neředíně nabízí venkovní i vnitřní 

hřiště na paintball, který může být zážitkem s přidanou hodnotou v autentickém prostředí fortu.  

Veřejnosti jsou dále zpřístupněny podzemní prostory fortu Tabulový vrch, možnost prohlídek je ale 

pouze v průběhu akcí Muzejní noc a Dny evropského dědictví. Další z fortů, fort XXII „Lazecký“ 

v Černovíře, je v současné době je pro veřejnost nepřístupný. 
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Tabulka 4.2.4. Návštěvnost vybraných pevnostních památek v letech 2013–2019 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Korunní pevnůstka 

a muzeum barokní 

prachárny 

20 611 20 283 36 270 41 560 56 230 59 670 43 029 

Fort II Radíkov 1 766 x 3 279 2 923 x x 698 

Fort XVII Křelov 1 784 x 2 115 x x x 9012 

Fort XIII Nová Ulice 
  

6 611 6 117 7 279 6 459 x 

X subjekt neposkytl data 

Zdroj: Olomoucký kraj 

4.2.1.3.3 Shrnutí 

Město Olomouc nabízí zcela unikátní soubor pevnostních památek, které jsou v posledních letech 

revitalizovány a návštěvníkům nabízí nové zážitky a expozice, např. Korunní pevnůstka, Fort XVII 

Křelov či Pevnost poznání. Může se zdát, že v přemíře historických památek na území města jsou tyto 

památky v propagaci upozaďovány, a přitom má tento druh památek i do budoucna velký potenciál 

přilákat „méně tradičního“ návštěvníka, udržet návštěvníky déle ve městě nebo zvýšit atraktivitu 

města pro rodiny s dětmi. Zvýšení atraktivity může přinést další rozvoj současných expozic, expozic 

zaměřených na dětského návštěvníka či zážitkových aktivit.  

Velkým přínosem pro CR je rekonstrukce amfiteátru a venkovních prostor v Korunní pevnůstce. Tato 

letní scéna pomohla alespoň částečně vyřešit chybějící prostor pro pořádání velkých kulturních akcí 

ve městě. Tato venkovní scéna, jakkoliv má zajímavou atmosféru, však nemůže po stránce 

technického vybavení, sociálního nebo stravovacího zázemí konkurovat účelově vybudované hale, 

která by navíc nebyla omezena ročním obdobím nebo aktuálním počasím.  
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4.2.1.4 Univerzita Palackého v Olomouci 

Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UPOL) je se svou 450 let 

dlouhou tradicí druhou nejstarší univerzitou v ČR. V současné době 

na UPOL studuje více než 22 tisíc studentů v rámci osmi fakult. 

Univerzita umožňuje studium v 749 studijních programech 

a provozuje tři mezinárodní vědecká centra. Starobylé i moderní 

budovy UPOL pomáhají dotvářet atmosféru města Olomouce 

a nejen to. Studenti navyšují počet obyvatel města o jednu pětinu. 

Univerzita kromě toho představuje důležitý zdroj návštěvníků, kteří do města přicházejí v rámci 

sociálních kontaktů za univerzitními studenty. Nejedná se pochopitelně pouze o české studenty.  Na 

UPOL studuje 4 497 zahraničních studentů ze 108 zemí. V roce 2019 byla univerzitě udělena 

Evropská cena za internacionalizaci od Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE. 

UPOL svou činností přivádí do města také velké množství odborníků, kteří navštěvují město v rámci 

kongresového turismu.   

Z pohledu cestovního ruchu je velmi důležitá role UPOL jako subjektu, který ve společnosti vzdělává 

nejširší veřejnost v rámci interaktivního muzea vědy Pevnost poznání, které každým rokem přiláká 

100 tisíc návštěvníků. Dále je pořadatelem mnoha kulturních a společenských akcí v Olomouci a 

okolním regionu. UPOL provozuje informační centrum UPoint, které na Horním náměstí nabízí 

turistům informační servis a možnost zakoupení vlastní módní kolekce UniWear City. Návštěvník zde 

najde i malý výstavní prostor s prezentací děl studentů či absolventů.  

V areálu Korunní pevnůstky vznikla v roce 2016 Pevnost poznání Olomouc, interaktivní muzeum 

vědy Univerzity Palackého v Olomouci.  V roce 2019 se stala 6. nejnavštěvovanějším turistickým 

místem v Olomouckém kraji. Vzhledem k narůstajícímu trendu v zájmu o oblast vědeckých a 

technických památek, ale také nedostatku podobných atraktivit v kraji je Pevnost poznání Olomouc 

důležitým turistickým cílem s velkým potenciálem. 

Návštěvníkům nabízí propojení vědy a zábavy prostřednictvím interaktivních vědeckých expozic 

a digitálního planetária. Od roku 2020 Pevnost poznání Olomouc změnilo svou značku na Pevnost 

poznání – centrum popularizace. Mimo stálých expozic pořádá tematické výstavy, vědecké kroužky, 

workshopy a dětskou univerzitu. Velkým lákadlem pro návštěvníky je, že Pevnost poznání dokáže 

přitáhnou spoustu zajímavých hostů, např. amerického astronauta A. Feustela či evolučního biologa 

R. Dawkinse.  
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V současnosti je Pevnosti poznání Olomouc přislíbena podpora olomouckého magistrátu, a to 

konkrétně výukovým programům pro školy, které město zřizuje. V jednání je také propojení areálu 

Korunní pevnůstky, rozária a botanické zahrady. 

 

Graf 4.2.2. Vývoj návštěvnosti Pevnosti poznání Olomouc 

 

Zdroj: Návštěvnost turistických cílů Olomoucký kraj 

 

UPOL je také významným pořadatelem či spolupořadatelem kulturních akcí. Mezi nejvýraznější z nich 

lze zařadit: 

• Academia Film Olomouc – největší festival populárně-vědeckých filmů, který v minulosti 

hostil významné zahraniční vědce např. z oblasti robotiky, evoluční biologie či filosofie.  

• PAF Olomouc – přehlídka filmové animace a současného umění, která se vyvinula v label 

zahrnující mezinárodní síť umělců, kurátorů a událostí. V současnosti se přidaly i fenomény 

spojené s virtuálním prostorem či herním designem a módou. Více v kapitole Festivaly. 

• Studentský majáles – již tradiční akce pořádaná od roku 2010, která se drží hesla „Od 

studentů pro studenty“ a zakládá si na tom, že se nejedná o komerční aktivitu.  
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Obrázek 4.2.7. Parkánové zahrady 

Zdroj: https://parkanovezahrady.upol.cz/fotogalerie/  

UPOL v rámci svého areálu nabízí mnoho dalších turisticky zajímavých atraktivit. Mezi nejvýraznější 

z nich patří Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP, nejdelší Foucaultovo kyvadlo v ČR, 

Muzeum anatomie (je veřejnosti zpřístupněno jen příležitostně), Geopark či Parkánové zahrady, 

které získaly 2. místo v hlasování Olomouckého kraje o Nejlepší místo s faktorem „GENIUS LOCI“ za 

rok 2018.  

 

Velký mediální ohlas vzbudily v roce 2018 malby na budovách studentských kolejí, které vznikají na 

již tradičním Street Art Festivalu. Tyto malby se už objevují i na dalších místech a zobrazují i 

historické postavy, jako je britský král Eduard VII., Marie Curie-Skłodowská nebo níže uvedený 

T. G. Masaryk symbolicky plačícího nad současnou politickou situací. Street Art Festival získal také 

Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury za rok 2018. Festival je 

pravidelně pořádán a financován UPOL a městem Olomouc.  

 

  

https://parkanovezahrady.upol.cz/fotogalerie/
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Obrázek 4.2.8.: Malba T. G. Masaryka  

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Z pohledu cestovního ruchu představuje Univerzita Palackého pro město významného partnera, a 

to převážně proto, že:  

• představuje významný zdroj návštěvníků města; 

• pořádá zajímavé kulturní akce; 

• působí jako popularizátor vědy pro širokou veřejnost; 

• má velký potenciál při spolupráci s městem; 

• umožňuje přínos moderních technologií do oblasti cestovního ruchu a jejich promítnutí do 
fungování atraktivit. 
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4.2.2. Zoologická zahrada, parky, výstaviště  

4.2.2.1. Zoologická zahrada Olomouc 

Zoo Olomouc se nachází na Svatém Kopečku, nedaleko poutního chrámu Navštívení Panny Marie a je 

z dlouhodobého pohledu nejnavštěvovanějším místem Olomouckého kraje. V roce 2019 sem zavítalo 

přes 348 tisíc návštěvníků. Z grafu návštěvnosti je však patrný trend poklesu počtu návštěvníků již 

od roku 2002, kdy Zoo Olomouc navštívilo více než 407 tisíc návštěvníků. V roce 2019 byl jejich počet 

již o 59 tisíc nižší. Ještě více se prohlubuje trend patrný z minulého období a Zoo Olomouc ztrácí 

konkurenceschopnost. Jasně patrné je to například ve srovnání s rozvíjejícími se zahradami ve Zlíně 

či Ostravě, kde se návštěvnost za rok 2019 pohybuje již přes 682 tisíc návštěvníků. Palčivým 

problémem, který zoo dlouhodobě trápí, je doprava a parkování návštěvníků.  

Graf 4.2.3. Návštěvnost Zoo Olomouc

Zdroj: Olomoucký kraj 
 

V následující tabulce vidíme, jak si Zoo Olomouc stojí v celorepublikovém srovnání počtu 

návštěvníků, kde se umístila na 8. místě. Patrný je i stále se zvyšující počet návštěvníků v Zoo Zlín 

a Zoo Ostrava. 
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Tabulka 4.2.5. Návštěvnost zoologických a botanických zahrad a akvárií v krajích (2019)  
Název Návštěvnost v tisících Kraj 

1 Zoologická zahrada hl. m. Prahy 1456,5 Hlavní město Praha 

2 Zoologická zahrada Zlín 682,6 Zlínský kraj 

3 Zoologická zahrada Ostrava 589,1 Moravskoslezský kraj 

4 Safari Park Dvůr Králové 541,9 Královéhradecký kraj 

5 Zoo Plzeň 505,0 Plzeňský kraj 

6 Zoologická zahrada Liberec 402,2 Liberecký kraj 

7 Botanická zahrada hl. m. Prahy 376,3 Hlavní město Praha 

8 Zoologická zahrada Olomouc 348,2 Olomoucký kraj 

9 Zoologická zahrada Jihlava 346,6 Vysočina 

10 Zoo Brno 331,3 Jihomoravský kraj 

Zdroj: CzechTourism 

 

4.2.2.1.1 Nové expozice v Zoologické Olomouc 

Od roku 2012 začala Zoo Olomouc připravovat přestavbu rozlehlého areálu zahrady do podoby 

safari. Konceptem je přebudovat celkem 17 původních výběhů do 5 rozlehlých areálů, jejichž celková 

výměra dosáhne přibližně 19 hektarů. Tyto areály budou svým pojetím koncipovány do tematických 

zoogeografických zón: Euroasie, Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida. Návštěvníci můžou 

vjíždět do areálu jako pasažéři safari vláčku, který dříve projížděl pouze po obchůzkové trase zoo. 

Takto se návštěvníci dostanou i do částí zoo, jež zatím nebyly přístupné. Tato přestavba úspěšně 

pokračuje a došlo k vybudování dalších částí safari.  

Safari Afrika (rok 2015) 

Druhá etapa safari se dočkala otevření v roce 2015 a umožňuje návštěvníkům průjezd safari vláčkem 

africkou expozicí. Hlavní dominantou Safari Afrika jsou přímorožci jihoafričtí, žirafy a oryxové. 

Pavilon Kalahari (2018) 

Pavilon je rozdělen na tři základní expozice pro hrabáče a damany, medojedy a surikaty. Všechny 

vnitřní expozice jsou doplněny umělými skalami a „písečnou“ dunou, které společně navozují iluzi 

pouště Kalahari. Expozice je doplněna třemi menšími, pěti středními a jedním velkým teráriem. 
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Návštěvníkům přibližuje vybrané druhy fauny v prostředí velmi připomínajícím jejich domovinu. 

Celková výše nákladů činila 15 mil. Kč a byla spolufinancována městem Olomouc. 

Safari Amerika (2020) 

V roce 2017 byla zahájena přestavba výběhů vlků do podoby Safari Amerika. Z několika menších 

výběhů pro psovité šelmy vznikl jeden velký se dvěma vyhlídkami pro pěší návštěvníky, kde se 

nachází smečka vlků Hudsonových a kde projíždí safari vláček. Návštěvníkům je tak přístupné první 

vlčí safari v České republice. Dle informací poskytnutými Zoo Olomouc vzrostla návštěvnost zahrady 

po otevření Safari Amerika v měsíci červenci 2020 o 30 %.  

V dalších letech budou postupně vznikat poslední části safari: Austrálie a Arktida.  

 

V současné době je největším problém Zoo Olomouc zajištění dostatečného počtu parkovacích 

a odstavných ploch, a umožnit tak všem zájemcům o zoo vstup do areálu. Jedná se o zásadní 

omezující faktor dalšího rozvoje, který je třeba urychleně řešit právě proto, že zoo je 

nejnavštěvovanější subjekt města Olomouce. Doprava se zde v některých časech stává neúnosnou 

a v nejvíce frekventovaných časech je místo dostupné velmi obtížně. Situace s parkovacími místy je 

nelehká a v uplynulém období padlo mnoho návrhů od parkovacího domu přes záchytná parkoviště 

až po inteligentní parkovací systém. Z pohledu oživení návštěvnosti na Svatém Kopečku je toto téma 

zásadní a je třeba jakéhokoliv řešení, které situaci uleví. V současnosti se parkování v zoo řeší v rámci 

Plánu udržitelné městské mobility Olomouc. 

Dalším problém Zoo Olomouc je zastarávání areálu a expozic za její konkurencí, návštěvníci si stěžují 

na „betonové výběhy a nemoderní ráz některých částí zoo“. Pozitivní změnou je, že se Zoo Olomouc 

snaží naplňovat přestavbu rozsáhlého areálu do podoby safari a postupně Zoo Olomouc 

modernizovat a zatraktivňovat. Pozitivní výsledek tohoto procesu byl již patrný v měsíci červenci 

2020, kdy návštěvnost stoupla o 30 %.  

 

4.2.2.2. Olomoucké parky 

Olomoucké parky se rozléhají na celkovém území větším než 48 hektarů. Jejich základem jsou tři 

historické parky vzniklé v průběhu 19. století na východním, jižním a západním okraji Olomoucké 

pevnosti. V průběhy 20. století se připojováním dalších parkových ploch docílilo vytvoření souvislého 

pásu zeleně kolem historického jádra. Zásadní výhodou a benefitem je právě umístění parků v 

těsné blízkosti historického centra, kde vytváří pro návštěvníka oázu klidu a zeleně bez nutnosti 
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delší cesty. Mezi nejvýznamnější parky patří Smetanovy sady, Bezručovy sady a Čechovy sady, které 

jsou kulturní památkou České republiky. Dále prstenec doplňuje Park Na střelnici, Park pod dómem 

sv. Václava, Park pod letním kinem a Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 

Většinu parkových ploch spravuje Výstaviště Flora Olomouc. 

Bezručovy sady jsou nejdelší a nejmladší ze tří hlavních parků. Rozprostírají se pod středověkými 

a tereziánskými hradbami a díky jedinečným sceneriím, které vytvářejí skály, hradby i protékající 

Mlýnský potok, je procházka těmito sady výjimečným zážitkem. V sadech se nachází také několik 

staveb a soch. K nejvýraznějším patří nově rekonstruované Jihoslovanské mauzoleum, které je 

návštěvníkům příležitostně zpřístupněno, např. během Dnů evropského dědictví. Dále například 

Dřevěná zvonička z roku 1920 nebo hudební altán, který je na seznamu kulturních památek. V 70. až 

80. letech 20. století se zde také nacházel umělý vodopád, který se v roce 2021 se dočká opětovného 

zprovoznění. 

Obrázek 4.2.9. Jihoslovanské mauzoleum 

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc 

Nejstarším a největším olomoucký parkem jsou Smetanovy sady. Postupně vznikaly na západním 

obvodu města v okolí Rudolfovy aleje založené roku 1820. V areálu se nachází Výstaviště Flora 

Olomouc (více v samostatné kapitole). V parku je postaven restaurační pavilon v novorenesančním 

stylu a litinový hudební altán. Návštěvník zde najde také mnoho dendrologických zajímavostí, jako 

je tisovec opadavý, jinan dvoulaločný, metasekvoje čínská.  

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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Obrázek 4.2.10. Hudební pavilon a fontána ve Smetanových sadech 

Zdroj: https://www.facebook.com/zaparkuj   

 

Třetí z největších olomouckých sadů jsou Čechovy sady, které vznikly ve 30. letech 19. století. Sady 

jsou určeny především k odpočinku, ale i zde se nachází architektonické zajímavosti jako 

tzv. Litovelská brána, která byla ke vchodu do sadů přenesena v roce 1896.  

Olomoucké parky mají svůj nesporný význam také v oblasti sportu, společenského a kulturního vyžití 

a vyžití pro rodiny s dětmi. Z kulturních akcí, které zde probíhají, zmiňme např. Nedělní promenádní 

koncerty v parku pořádané městem Olomouc. Důležitou roli hraje i iniciativa „Zaparkuj – oživujeme 

veřejný prostor“, která vznikla jako projekt UPOL za podpory statutárního města Olomouc 

a Výstaviště Flora Olomouc s cílem vnést do olomouckých parků a dalších veřejných prostor více 

kulturních, společenských, sportovních a edukativních akcí nízkorozpočtového a nízkoprahového 

charakteru. Oživuje parky mimo jiné pořádáním festivalů, půjčovnou piknikových košů, půjčovnou 

deskových her či pouliční kulturou. 

  

https://www.facebook.com/zaparkuj
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Parky jsou důležitou součástí města Olomouce a zásadně doplňují celkové vnímání města. Parky jsou 

pod správou Výstaviště Flora Olomouc, která zajišťuje jejich pravidelnou údržbu a revitalizaci. 

Doporučujeme nadále pokračovat v podpoře venkovních aktivit, které v současné době skrývají 

velký potenciál a pro návštěvníky nabývají na důležitosti. Potenciál má také další rozvoj venkovních 

sportovišť, dětských hřišť i rozšíření nabídky venkovních her, a to i s využitím mobilních aplikací, 

nebo rozvoj piknikových ploch. Návštěvníci vnímají parky pozitivně, do budoucna by však bylo 

přínosem zaměřit se na „soužití“ chodců a cyklistů v parcích.  

 

4.2.2.3. Výstaviště Flora Olomouc 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. v sobě ukrývá přírodní areál městských 

historických parků, čtyři výstavní pavilony, historickou oranžerii, sbírkové 

skleníky, botanickou zahradu a nově zrekonstruované rozárium. V České 

republice patří k předním českým výstavnickým organizacím. Každoročně 

se zde pořádají desítky výstav a veletrhů. Tou nejznámější a nejstarší 

českou květinovou akcí je květinová a zahradnická výstava a veletrh Flora 

Olomouc. Tato přehlídka špičkových výpěstků květin, dřevin a aranžování 

doplněna o veletrh a trhy přiláká každým rokem desítky tisíc návštěvníků. 

V roce 2016 bylo po celkové rekonstrukci otevřeno rozárium. Během rekonstrukce došlo k zásadní 

úpravě prostoru, která však navazuje na původní realizaci ze 70. let. Ta evokuje plující ledové kry na 

vodní hladině, z nichž vykvétají růže. Současné rozárium můžeme zařadit mezi významné památky 

zahradní architektury nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.  

Turisté zde mohou na ploše 3,5 ha zhlédnout více než 3 tisíce keřů růží. V rozáriu lze obdivovat 

i liliovník (Liliodendron tulipifera) s listy připomínajícími svým tvarem tulipány.  
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Obrázek 4.2.11. Zrekonstruované rozárium 

Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc a.s. 

 

Dalším důležitým krokem v obnově areálu Výstaviště Flora Olomouc, ke kterému došlo v minulém 

období je znovuotevření oranžerie ve Smetanových sadech, která byla od roku 1926 používána 

pouze jako technické zázemí. V současné době objekt slouží jako galerie, koncertní sál, místo pro 

setkávání, pořádání konferencí, workshopů a zázemí pro doprovodný program Flory Olomouc. 

Celkové náklady byly 16 milionů korun.  

V roce 2016 byla také uskutečněna úprava květinových záhonů v Rudolfově aleji do podoby 

štěrkových trvalkových záhonů. V následujícím roce byla provedena rekonstrukce květinových 

záhonů před pavilonem G a H. Dále byla pořízena ionizační jednotka do jezírka ve Smetanových 

sadech, která by měla pomoci udržet čistotu vody a potlačit růst řas. V roce 2018 pak bylo 

z městských zdrojů investováno cca 1,5 mil. Kč do veřejného osvětlení a mobiliáře, který nově 

zahrnuje i lehátka nebo stojany na kola. K pozitivní změně v oblasti služeb došlo v roce 2015, kdy 

byla v areálu Výstaviště Flora Olomouc na pokraji Smetanových sadů otevřena Restaurace A, což 

přispělo ke zkvalitnění služeb a komfortu celého areálu. 
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Podařilo se zrealizovat opravu lávky pro pěší z Bezručových sadů do botanické zahrady. 

V současnosti se připravuje také realizace závlahy, která má nahradit dnes již nefunkční závlahu. 

Botanická zahrada a parky nabízí vyžití i pro rodiny s dětmi, a to ve formě několika naučných her, 

dětského hřiště či možnosti zapůjčení grilu.  

Všechny výše zmíněné investice jistě přispěly zásadnímu nárůstu návštěvnosti od roku 2014, jak je 

patrné z grafu níže. 

 

Graf 4.2.3. Návštěvnost Výstaviště Flora Olomouc, skleníků a botanické zahrady 

Zdroj: Olomoucký kraj 
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Nejvýznamnější události, které proběhly nad rámec pravidelných květinových výstav (pořádané 

Výstavištěm Flora Olomouc). 

Grafika: 4.2.1 Akce pořádané Výstavištěm Flora Olomouc 

Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc a.s. 

K celkovému dojmu z města pozitivně přispívá květinová výzdoba centra města, konkrétně na 

Horním náměstí během letní sezony a v rámci akce Rozkvetlé památky, kdy se výstaviště Flora 

Olomouc podílí na květinovém aranžmá v městských kostelích.  

Obrázek 4.2.12. Floristická výzdoba v rámci akce Rozkvetlé památky 

Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc a.s. 

Film:

Retrovečery s promítáním dobových záběrů 2018

Flora Film Fest

Historie:

Karel IV. Otec vlasti 2016

60. Výročí květinových výstav Flora Olomouc 2018

Tematické expozice k výročí 100 let republiky

Má vlast cestami proměn

Ostatní:

Advent v Oranžerii 2018

Jarní Flora ve spojení s českými sklárnami 2019

Letní Flora ve spolupráci s Mendlovou univerzitou v Brně 
na téma česká krajina 2019

Mezinárodní spolupráce:

Malajsijská inspirace 2016

Thajská prezentace 2017

Čínská prezentace 2017

Terakotová armáda 2017

Oasis Visegrad CUP 2019 Tajemná Indonesie 2019

Europom evropská přehlídka ovoce

Pravidelné akce:

Rozkvetlé památky

Dýňodlabání

Prezentace vědy a techniky atraktivní formou



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              77 

Výstaviště Flora Olomouc patři k největším atraktivitám města Olomouce a ročně přiláká na více než 

300 tis. návštěvníků. V minulém období došlo k zásadním investicím – obnova rozária, oranžerie, 

závlahy pro trávníky a záhony, revitalizace jezírka, obnova trávníků, záhonů, obnova komunikací 

(v současnosti je návštěvníkům umožněn i bezbariérový přístup). Každoročně se také pořádá mnoho 

lákavých akcí, jejichž pořadatelem je právě Výstaviště Flora Olomouc.  

To vše vedlo k razantnímu nárůstu návštěvnosti a popularitě akcí na výstavišti, což plně 

koresponduje se snahami statutárního města Olomouc o opětovného budování silné značky Flora 

Olomouc. S tím souvisí i rozšíření služeb díky otevření další restaurace v areálu v roce 2015, tedy 

další zkvalitnění služeb a komfortu pro návštěvníky. 

Bohužel zatím nedošlo k plánovanému vybudování nového zázemí rozária, ve kterém bylo 

naplánováno i otevření kavárny.  

Snižování rozpočtů vedlo k dočasnému pozastavení plánu zásadní rekonstrukce parterových trávníků 

v parcích o rozloze 18 000 m2 ve Smetanových sadech. Z rozpočtových a projekčních důvodů byly 

zatím odloženy i další plánované revitalizační aktivity jako například obnova komunikací a mobiliáře 

v botanické zahradě nebo modernizace sbírkových skleníků a jejich vytápění. 

I když má Výstaviště Flora Olomouc potenciál pro další rozšiřování, případně výstavbu dalších 

objektů, v současné situaci, kdy se dá u návštěvníků očekávat preference návštěv vnějších prostor, 

by bylo vhodnější soustředit se na rekonstrukci a rozvoj vnějších prostor. 
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4.3. Základní turistická infrastruktura 

4.3.1. Ubytovací služby 

V Olomouci se podle ČSÚ nachází (k roku 2019) 51 hromadných ubytovacích zařízení 

(tj. min. 5 pokojů a 10 lůžek) s celkovou kapacitou 3 150 lůžek. Převážně se jedná o hotely kategorie 

3* a 4* a penziony. Téměř veškeré ubytování je nabízeno celoročně, a to i v případě dvou VŠ kolejí 

(kolej Generála Svobody a kolej Neředín II), které mají nově i standardní hotelový režim. V Olomouci 

se nachází pouze jediný kemp Krásná Morava s kapacitou 140 osob. Další kemp je poté až v Litovli 

a podél řeky na trase mezi Olomoucí a Litovlí se nachází dvě vodácká tábořiště. 

 

V letech 2009–2013 došlo v Olomouci k bezprecedentnímu nárůstu ubytovacích kapacit, a to 

především díky kapacitám hotelů řetězců NH Collection a CPI Hotels (Clarion Congress Hotel 

Olomouc a Comfort Hotel Olomouc Centre). V následujícím období nebyl rozvoj tak dynamický, i tak 

ale došlo k rozšíření ubytovacích kapacit. Často se jednalo o hotely a penziony s atraktivním 

konceptem. 

 

Mimo jiné byl v roce 2016 v areálu bývalého divadla v Hodolanech otevřen 4* Theatre Hotel a v roce 

2018 potom 4* hotel v rámci komplexu Nutrend World. 

 

S využitím moderních technologií fungují v Olomouci již tři samoobslužné chytré hotely/apartmány – 

4 SMART HOTEL, Smarthotel Nezvalova Archa a SLADOVNA Apartments, které poskytují kompletní 

ubytovací servis bez přítomnosti obsluhy. Veškeré kroky potřebné pro ubytování probíhají přes 

mobilní aplikaci. 4 SMART HOTEL je součástí širšího komplexu spolu s Theatre Hotelem, a jeho hosté 

tak mohou využívat i další zázemí. Smarthotel Nezvalova Archa nabízí samoobslužnou formou také 

zázemí pro obchodní jednání nebo samoobslužného stravování v plně vybavené kuchyni. SLADOVNA 

Apatments, jak už název napovídá, jde cestou apartmánů o dispozici 1+kk nebo 2+kk. 

 

Mezi zajímavé možnosti ubytování patří i Miss Sophie’s Olomouc, hotel v centru města se 

specifickou atmosférou danou umístěním v měšťanském domě původem ze 13. století. Hotel, jehož 

součástí je i kavárna, obdržel záhy po otevření v roce 2017 titul Památka roku Olomouckého kraje. 
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Obrázek 4.3.1. Interiér Smarthotelu Nezvalova Archa 

 

Zdroj: https://nezvalovaarcha.cz/  

Na přelomu let 2016 a 2017 se otevřel další hotel, který využívá jedinečných historických prostor – 

Theresian Hotel & Spa. Hotel získal jméno podle jedné z nejvýznamnějších historických památek 

města Olomouce, Terezské brány, v jejíž blízkosti se nachází. Jedná se o 4* hotel s 33 pokoji 

a unikátním wellness v posledním patře a na střeše hotelu, odkud je výhled na město.  

Obrázek 4.3.2. Wellness Theresian Hotel & Spa 

 

Zdroj: http://www.theresian.cz/  

 

https://nezvalovaarcha.cz/
http://www.theresian.cz/
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Historickou budovu osídlil v roce 2016 i Long Story Short Hostel. V prostorách bývalé vojenské 

pekárny nedaleko Locatelliho bastionu stojí moderní designový hostel s 11 pokoji a kapacitou 

56 hostů, který v roce 2018 získal první cenu Amazing Places Awards v kategorii Design & 

Architecture a ocenil jej také deník The Guardian. Kromě ubytování nabízí i služby kavárny s 

výběrovou kávou, pekárny a bistra. V budově se nachází také coworkingový prostor Vault 42, kde je 

možné pracovat nebo pořádat menší firemní akce.  

Nově vzniklým hotelem s neobvyklým konceptem je Herbarium boutique hotel využívající trendu 

obliby zeleně, který návštěvníkům ve svém interiéru nabízí živé rostlinné stěny. 

V rámci jezdeckého centra Equine Sports Centre vznikl také 3* Penzion v jízdárně, který je tematicky 

spojen s koňmi a jezdeckým sportem. 

  

Kde jsou naopak stále nedostatky je kapacita kempů. V roce 2015 sice vznikl kemp Krásná Morava, 

ale stále zůstává jediným kempem v Olomouci, a přitom zaměření případného dalšího nového 

kempu právě na cykloturisty by bylo vhodným doplněním investic do rozvoje cykloinfrastruktury, 

které v Olomouci intenzivně probíhají. Dalším aspektem, který hovoří ve prospěch kempu, je i 

současnou pandemií COVID-19 podpořený bezprecedentní zájem o pořízení a pronájmy obytných 

vozů a karavanů mezi domácími turisty. Například prodeje obytných vozů vzrostly v roce 2020 oproti 

roku 2019 o 13 %. Pokud bude tento trend pokračovat, je třeba na něj reagovat, například právě 

podporou výstavby dalšího kempu. 
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Tabulka 4.3.1. Kapacita HUZ v Olomouci 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet ubytovacích zařízení 39 43 40 52 51 

Počet pokojů v ubytovacích zařízeních 1 321 1 385 1 318 1 540 1 502 

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních 2 788 2 922 2 753 3 253 3 150 

Čisté využití lůžek (v %) 26,1 32,8 35,0 33,6 36,7 

Počet HUZ dle 

kategorií 

Kategorie 4* 6 6 6 8 10 

Kategorie 3* 7 9 9 10 10 

Kategorie 2* 1 1 1 1  

Garni hotely 3 2 2 2 2 

Penziony 14 16 13 20 18 

Zdroj: ČSÚ 

Ve srovnání s podobně velkými nebo blízkými městy je vývoj počtu ubytovacích zařízení v Olomouci 

nejdynamičtější. Počet zařízení narostl v roce 2019 oproti roku 2014 o 28 %. Olomouc má také 

výrazně více ubytovacích zařízení než vybraná města s výjimkou Českých Budějovic. 

 

Tabulka 4.3.2. Srovnání počtu HUZ 

Město 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Index 

2019/2013 

České 

Budějovice 52 53 53 53 62 59 113 

Hradec 

Králové 34 34 33 33 36 36 106 

Liberec 43 42 44 47 49 48 112 

Olomouc 40 39 43 40 52 51 128 

Zlín 31 29 32 31 31 28 90 

Zdroj: ČSÚ 
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Srovnání počtu hromadných ubytovacích zařízení vybraných kategorií ukazuje, že Olomouc nabízí 

nejen více hotelů kategorie 4* a srovnatelný počet hotelů kategorie 3*, ale i podobný počet 

penzionů.  

Tabulka 4.3.3. Srovnání počtu HUZ vybraných kategorií, 2019 

Město Celkem Hotel 5* Hotel 4* Hotel 3* Hotel garni Penzion 

České Budějovice 59 0 7 11 1 24 

Hradec Králové 36 0 4 7 0 15 

Liberec 48 0 7 11 0 19 

Olomouc 51 0 10 10 2 18 

Zlín 28 1 3 7 0 13 

Zdroj: ČSÚ 

 

Pohled na dostupnou kapacitu pokojů a lůžek vzhledem k počtu obyvatel ovšem jasně ukazuje, že 

celková kapacita ubytování v Olomouci je spíše nižší. Pokud vezmeme v úvahu předchozí závěry 

o počtech HUZ celkově a počtech HUZ vyšší kategorie, je zřejmé, že nedostatečné kapacity jsou 

v Olomouci mohou být způsobeny chybějícím ubytováním nižší kategorie. Dalším vysvětlením jsou 

pak omezené možnosti některých hotelů vzniklých v historických budovách v centru, kde není možné 

dosáhnout stejné kapacity jako u novějších staveb.  
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Mapa 4.3.1. a tabulka 4.3.4. Srovnání počtu pokojů a lůžek, 2019 
 

 

 

Město Lůžka Pokoje 

Lůžek na 1000 

obyv. 

Pokojů na 1000 

obyv. 

České Budějovice  4149 1871 43,9 19,8 

Hradec Králové 2787 1248 30,0 13,4 

Liberec 4400 1833 42,0 17,5 

Olomouc 3150 1502 31,3 14,9 

Zlín 2127 1095 28,4 14,6 

Zdroj: ČSÚ 

 

Ve srovnání s předchozím obdobím, které bylo charakteristické využitím lůžkové kapacity kolem 

28 %, od roku 2016 se čisté využití lůžek v Olomouci pohybuje kolem 33 %. Vyšší využití lůžek 

souvisí samozřejmě s rostoucí návštěvností (viz další kapitoly), ale i s celkovým snížením počtu lůžek 

jako takových. 
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I když celkový počet ubytovacích zařízení narostl, především v kategorii 3* a 4*, oproti roku 2013 se 

také výrazně snížila celková lůžková kapacita (z 3 792). Důvodem pro pokles lůžkové kapacity 

mohou být především rekonstrukce a úpravy ubytovacích zařízení, ale i zánik některých z nich a vznik 

nových, vyšší kategorie, ale s nižší kapacitou. 

Tabulka 4.3.5. Čisté využití lůžek 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet ubytovacích zařízení 39 43 40 52 51 

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních 2 788 2 922 2 753 3 253 3 150 

Čisté využití lůžek (v %) 26,1 32,8 35,0 33,6 36,7 

Zdroj: ČSÚ 

 

Z pohledu udržitelnosti cestovního ruchu je Olomouc připravená na další rozvoj cestovního ruchu 

a vyšší návštěvnost. Poměrově nižší počet lůžek a pokojů na obyvatele spolu s využitím lůžek kolem 

33 % nechává prostor pro další rozvoj a zároveň v současnosti nemusí negativně ovlivňovat místní 

obyvatele a snižovat kvalitu jejich života. 

 

4.3.1.1. Systematické hodnocení služeb a hotelů 

V roce 2010 vznikl v rámci Integrovaného operačního programu a na základě licence Service Qualität 

Deutschland projekt Českého systému kvality služeb. Záměrem bylo vytvořit jednotný a nezávislý 

systém hodnocení kvality služeb v různých oblastech, nejen cestovního ruchu v České republice. 

Cílem projektu však nebylo jen vytvořit hodnotící systém a realizovat měření, ale také vytvořit 

edukační podklady a pomáhat zapojeným subjektům při zvyšování kvality jejich služeb. 

Klíčovým partnerem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a zastřešujícím subjektem 

CzechTourism. Na projektu se také podílejí Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kempů 

a chatových osad ČR, Asociace turistických informačních center ČR a Asociace lanové dopravy ČR. 

Tomuto projektu bohužel ke konci roku 2020 skončilo období udržitelnosti, po které se příjemce 

dotace zavazoval projekt aktivně provozovat. Další osud projektu je momentálně nejasný a český 

cestovní ruch přišel o jednotnou a komplexní certifikaci, do které se mohly zapojit veškeré subjekty 

působící v cestovním ruchu od turistických informačních center přes hotely a restaurace až po 

atraktivity. Aktuálně je stále na webu https://www.csks.cz/ k nalezení seznam certifikovaných míst, 

https://www.csks.cz/
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ale z Olomouce samotné má aktivní certifikaci pouze jeden subjekt působící v cestovním ruchu 

a 17 subjektů v Olomouckém kraji celkově. 

Asociace hotelů a restaurací České republiky pokračuje v rámci projektu Hotelstars v Oficiální 

jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR. V Olomouci ji využívají především velké hotely a nyní 

je do ní zapojeno jen 10 zařízení. Ani celkově není certifikace obecně adoptovaná. Z celkového počtu 

hotelů kategorie 1–5* je jich certifikováno jen 6 %. 

Tabulka 4.3.6. Počet certifikovaných hotelů dle kategorií z celkového počtu 

Kategorie hotelu Počet certifikovaných Počet hotelů v ČR Podíl certifikovaných 

5* 5 68 7 % 

4* 96 819 12 % 

3* 64 1586 4 % 

2* 5 219 2 % 

1* 0 113 0 % 

Zdroj: https://www.hotelstars.cz/ a ČSÚ 

Celkově v České republice nedošlo s výjimkou turistických 

informačních center k širší adopci certifikačních mechanismů, které 

vznikly se zapojením státu nebo oborových organizací. Ani zařízení, 

která jsou certifikovaná, navíc tuto certifikaci zásadně nepoužívají 

v komunikaci se zákazníkem. Mnohem větší adopci mají hodnocení 

poskytovaná komerčními srovnávači a rezervačními systémy, jako 

jsou Tripadvisor, Hotels.com, Yelp a další. Jejich výhodou je 

především hodnocení zákazníky i široké využívání a zkušenost i 

mezi zahraničními turisty a cestovateli. 

  

https://www.hotelstars.cz/
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4.3.2. Kongresová a konferenční centra 

Olomouc je jediné město v kraji, které nabízí podmínky pro konání větších mezinárodních 

kongresových akcí. Nejde jen o samotné kongresové sály, ale i hotelové kapacity. 

 

Hotely jsou také významnými zdroji samotných kongresových kapacit. Největší kapacitu má 

momentálně Výstaviště Flora Olomouc (1 690 osob), dále to jsou hotely Clarion Congress Hotel 

Olomouc a NH Collection Olomouc Congress, které mají kapacitu kolem 1 400 účastníků. Do top 5 

největších patří ještě BEA centrum, sídlo Moravské vysoké školy Olomouc s kapacitou 1 050 osob 

a Regionální centrum Olomouc s kapacitou necelých 1 000 účastníků. Kongresy pořádá a hostuje 

také Univerzita Palackého v Olomouci, která má na svých fakultách dostupné množství menších 

konferenčních sálů (většinou od 100 do 400 osob), což jí umožňuje i pořádání větších akcí. 

 

Kromě velkých kongresových center vznikají i menší, ale zato velmi zajímavé a netradiční prostory, 

které nabízejí menší konferenční prostory. V předchozí části jsme již zmiňovali coworkingové 

centrum Vault 42 v Long Story Short Hostelu. Konferenční prostory ale nabízí také coworkingové 

centrum Telegraph Hub, který má k dispozici kromě standardní konferenční místnosti i dvoupatrový 

loft k pořádání akcí a konferencí. V prostorách unikátního kancelářského prostoru v Domě u parku se 

pak nachází zrekonstruovaný historický společenský sál. 

 

Informace z oficiálních zdrojů o počtech konferencí a účastníků jsou k dispozici jen na úrovni krajů, 

ale v případě existující úzké vazby kongresového turismu Olomouckého kraje a samotného města 

Olomouce můžeme vycházet z předpokladu, že většina akcí se skutečně odehrává v Olomouci. 

 

V Olomouckém kraji se ročně koná 600–700 konferencí, kterých se obvykle účastní kolem 85 tisíc 

osob. Po rozšíření kongresových kapacit kolem roku 2013 vzrostl obvyklý počet účastníků ze zhruba 

60 tisíc na již uvedených 85 tisíc (v některých letech i přes 100 tisíc), kde se v letech 2014–2019 

víceméně stabilizoval. 

Účastníci konferencí tvoří nezanedbatelnou část hostů v Olomouci, a jelikož budoucí vývoj po 

pandemii COVID-19 je momentálně značně nejistý, výpadek kongresového turismu může mít značný 

dopad i na celkovou návštěvnost města.  
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Tabulka 4.3.6. Vývoj počtu konferencí a účastníků, Olomoucký kraj 

Rok Počet konferencí Počet účastníků 

2014 577 84 607 

2015 789 106 730 

2016 617 85 096 

2017 639 85 473 

2018 715 102 802 

2019 872 95 304 

Zdroj: ČSÚ 

V rámci Olomouckého kraje funguje Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau, jeden ze členů 

celorepublikového Czech Convention Bureau. Jeho posláním je podporovat realizaci kongresů 

a konferencí v Olomouckém kraji a vzhledem ke kapacitám především v Olomouci. 

Tato regionální Convention Bureau poskytuje různé služby spojené s plánováním a organizací 

kongresů a konferencí od asistence při kandidatuře a vyhledávání vhodných prostor přes zajištění 

inspekčních cest pro pořadatele až po plánování doprovodných programů a marketingovou podporu. 

Pro propagaci a nabídku používá i specializovaný web www.conventionok.cz.  Na stránkách Czech 

Convention Bureau bohužel není na tento regionální web přímé prolinkování, což může komplikovat 

jeho dostupnost. 

  

http://www.conventionok.cz/
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4.3.3. Restaurace, kavárny a bistra 

Vzhledem k tomu, že poslední oficiální sčítání stravovacích zařízení proběhlo v roce 2014, nejsou 

data z něj již relevantní. Jako alternativu jsme zvolili komerční zdroje, které budou jako zdroj 

používat samotní turisté. 

V únoru 2021 evidoval server Restu.cz ve městě 253 restauračních zařízení, TripAdvisor pak 201.  

Lze tedy konstatovat, že je dostupných 200–300 restaurací a stravovací služby v Olomouci jsou 

poměrně rozvinuté. Samozřejmě ani nejaktuálnější data zatím nemusí reflektovat dopady COVID-19 

a je možné, že v krátkodobém horizontu se bude Olomouc potýkat se sníženou nabídkou 

stravovacích zařízení. 

Tabulka 4.3.7. Přehled stravovacích a dalších provozů uváděných na turistickém portálu SMOl 

Typ zařízení Počet (2021) 

Bistro 11 

Čajovna 5 

Kavárna 34 

Pivovar 8 

Restaurace 72 

Vinárna 7 

Celkový součet 137 

Zdroj: tourism.olomouc.eu  

 

Z gastronomického pohledu patří dnes stravovací možnosti v Olomouci ke špičce. Například 

v Maurerovu Výběru Grand Restaurant najdeme momentálně 10 restaurací z Olomouce, přičemž 

nejvýraznější místo zaujímá Entrée Restaurant v komplexu bývalého divadla v Hodolanech. 

V průvodci Grand Restaurant patří na 10. místo celkově, což restauraci řadí na lepší pozici než např. 

restauraci Alcron Hotelu v Praze (15. místo). Navíc se jedná o 3. nejlepší restauraci mimo Prahu 

a celkově 6. nejlepší v hodnocení expertů (nejlepší mimo Prahu). 
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Obrázek 4.3.3. Interiér Entrée Restaurant 

 

Zdroj: http://www.entree-restaurant.cz/  

 

Ke kvalitě stravování přispívají i restaurace 

spojené s hotely, které poskytují zajímavé 

a netradiční pokrmy, třeba Antiox snídaně pro 

hosty restaurace Sal de Mar v hotelu NH 

Collection Olomouc Congress, nebo pojetí české 

kuchyně v restauraci Theresian Hotelu & Spa. 

Dobře hodnocené jsou i další restaurace, 

namátkou Lobster Family Restaurant v Galerii 

Šantovka, Moravská restaurace na Horním 

náměstí nebo Original Restaurant Drápal.   

Zdroj: http://www.nh-olomouc.eu/  

 

Obraz gastronomie v Olomouci ale tvoří i bistra jako Bistrá kráva, které je nejlépe hodnoceným 

olomouckým bistrem na TripAdvisoru, Long Story Short Eatery přirovnané Lukášem Hejlíkem 

k pražské Esce z portfolia řetězce Ambiente nebo Konvikt Olomouc. 

 

http://www.entree-restaurant.cz/
http://www.nh-olomouc.eu/
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Samostatnou kapitolou jsou kavárny, kterých ve sledovaném období vzniklo mnoho a podstatná část 

z nich se soustředí na moderní kávovou kulturu a práci s výběrovou kávou. Mezi tyto kavárny patří 

mimo jiné And The Story Begins, Kikafe s vlastní pražírnou nebo espresso bar Traffic OKNO Coffee 

ve Ztracené ulici.  

 

Obrázek 4.3.4. Interiér Jazz Fresh Café 

 

Zdroj: http://europeancoffeetrip.com/ 

 

Olomouc je také domovem barů a vináren. Bar The Black Stuff Irish Pub & Whisky Bar je nejlépe 

hodnocený olomoucký podnik na TripAdvisoru, dostal se i nad Entrée Restaurant, navíc je i držitelem 

titulu Czech Bar Awards – Nejlepší pub v ČR za rok 2015. Podniky zaměřené na víno pak reprezentuje 

třeba první mimopražská dcera konceptu Na břehu Rhôny. V mnoha provozech je kladen důraz na 

kvalitní lokální suroviny, což plně koresponduje se současnými trendy autentické kuchyně. 

 

  

http://europeancoffeetrip.com/
https://www.tripadvisor.cz/Restaurant_Review-g274718-d844387-Reviews-The_Black_Stuff_Irish_Pub_Whisky_Bar-Olomouc_Olomouc_Region_Moravia.html
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V minulé strategii byl kladen důraz i na projekt certifikace 

restaurací připravený agenturou CzechTourism a AHR ČR, 

Czech Specials. Restaurace byly prověřovány 

a certifikovány odborníky na gastronomii a cestovní ruch 

se zaměřením především na tradiční české pokrmy. 

V předchozí strategii však bylo poukazováno také na skutečnost, že tuto certifikaci vlastní pouze dvě 

olomoucké restaurace. V současné době ji nevlastní žádná z restaurací v Olomouci a aktuální počty 

certifikovaných restaurací ukazují spíše na postupné upozaďování celého projektu. Aktuálně je totiž 

certifikováno zhruba 70 restaurací v celé ČR, zatímco v roce 2013 to bylo kolem 400. Projekt Czech 

Specials tak evidentně upadá a spolu s ním mizí nejen zapojení do projektu, ale i odborná certifikace. 

 

Pod patronací DMO Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 

vznikl projekt Ochutnejte Hanou, který se snaží turistům 

představit tradiční hanáckou gastronomii vycházející z tradic 

a historie regionu. Zapojit se může kterákoliv restaurace, která 

splní podmínku vaření dle tradičních receptů nebo využívání místních surovin.  

Do programu je momentálně podle webových stránek zapojeno 16 restaurací přímo v Olomouci 

(bohužel nejaktuálnější leták projektu ke stažení je z roku 2017 a zahrnuje pouze 10 restaurací). 

Jedná se o restaurace různého pojetí od těch tradičnějšího, jako jsou Moravský grunt nebo 

Svatováclavský pivovar, až po moderně koncipované restaurace jako restaurace hotelu Clarion 

Congress Hotel Olomouc nebo Restaurant Jízdárna v Equine Sports Centre. Jako zásadní se ovšem 

jeví, že žádná z restaurací neprezentuje zapojení do programu na svých webových stránkách, což 

snižuje jeho využitelnost pro turisty. 

 

Kvalitní stravování je bezpochyby jednou ze silných stránek Olomouce, a i když gastronomické zážitky 

nepatří mezi primární motivátory cestování v ČR, lze je úspěšně použít pro vytvoření komplexního 

zážitku. 

Stravovací služby v Olomouci mají ale i jednu slabinu. Kvalitní stravování se koncentruje primárně 

v centru města, zatímco v okrajovějších, ale turisticky stále významných lokalitách, především 

v areálu Svatého Kopečku a v Zoo Olomouc, jsou možnosti kvalitního stravování omezené. 
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K prezentaci Olomouce jako gastronomické destinace přispívají i četné gastronomické akce v čele 

s Olomouckým tvarůžkovým festivalem, Beerfestem Olomouc, Garden food festivalem, nebo 

Olomouckými vinnými slavnostmi. Tyto akce budou detailněji popsány v části věnované festivalům 

a živému městu. 

 

4.3.4. Shrnutí 

Nabídka ubytování v Olomouci je dostatečně široká a nápaditá na to, aby dokázala zaujmout. 

Zároveň je však orientovaná spíše na nejnáročnější nebo business zákazníky, takže nabídka 

kvalitního ubytování především pro střední, ale i nižší kategorie není tak velká. Prostor pro rozvoj 

kromě toho vidíme také v ubytování pro specifické kategorie turistů, pro které má Olomouc 

zajímavou infrastrukturu. Jedná se především o cykloturisty nebo vodáky. 

Ve srovnání s podobně velkými městy má Olomouc rezervy v kapacitách pokojů a lůžek na počet 

obyvatel, aniž by to však negativně ovlivňovalo dosavadní intenzitu cestovního ruchu.  

 

Olomouc má rozsáhlé kapacity pro pořádání kongresů a konferencí, a kongresoví turisté se 

významně podílí na celkovém cestovním ruchu města. Vzhledem k opatřením proti COVID-19 je však 

nyní kongresový turismus v ohrožení. Aby byl dopad této situace co nejmenší, je třeba se otázce 

MICE intenzivně věnovat ve spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty. 

 

Gastronomie je v Olomouci na špičce z hlediska kvality i šíře nabídky. Spolu s podporou 

gastrofestivalů a unikátními regionálními produkty může být gastronomie významným produktem 

cestovního ruchu Olomouce. Jedna z mála výtek vůči gastronomii a stravování směřuje k omezené 

nabídce v okolí významných atraktivit mimo centrum, jako je areál Svatý Kopeček a Zoo Olomouc. 
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4.4. Sekundární turistická infrastruktura 

4.4.1. Scénická umění a hudba 

Ve městě Olomouci působí mnoho klasických souborů s dlouholetou tradicí, ale i menších 

alternativních scén.  Z hlediska cestovního ruchu má na návštěvnost největší vliv zaměření na 

špičkové mezinárodní festivaly, kde je potenciál oslovit velké množství návštěvníků z České 

republiky i zahraničí. Důležitá je také spolupráce všech subjektů na kulturní nabídce města a její 

dostatečná propagace.  

Mezi nejvýraznější soubory patří Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc. 

Zřizovatelem obou subjektů je Statutární město Olomouc. 

Moravská filharmonie Olomouc je jedním z nejstarších symfonických orchestrů v České republice. 

V září 2020 otevřela svou již 75. koncertní sezonu.  Zaměřuje se především na velké tvůrce světové 

hudby 19. a 20. století, propaguje ale také současnou českou a světovou hudební tvorbu.  Orchestr 

se rovněž řadí k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kultury – Antonína Dvořáka, 

Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.  

Moravská filharmonie má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních 

festivalech doma i v zahraničí. Především je ale kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na 

organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Je organizátorem a pořadatelem 

mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního varhanního festivalu. 

 

Tabulka 4.4.1. Návštěvnost Moravské filharmonie Olomouc 

Rok 2017 2018 2019 

Návštěvnost 25900 20632 16537 

Zdroj: www.statistikakultury.cz  

Moravské divadlo Olomouc (MDO) je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti KKP na 

Olomoucku (250 osob) a jeho zřizovatelem je statutární město Olomouc. Disponuje stálou scénou 

a třemi soubory – operním, baletním a činoherním. MDO je stálou českou divadelní scénou již od 

roku 1920. V roce 2019 uvedlo celkem 14 premiér a dosáhlo průměrné návštěvnosti 81 %. Výčet 

jejich výstupů zahrnuje například 311 představení ve vlastním sále, 20 v Divadle hudby (v současné 

době v rekonstrukci) a tři v amfiteátru Korunní pevnůstky v Olomouci.  

 

http://www.statistikakultury.cz/
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MDO je také pořadatelem hudebního festivalu Moravské divadelní léto a účastní se i dalších akcí, 

jako je série promenádních koncertů ve Smetanových sadech nebo festival Divadelní Flora Olomouc. 

Jedná se o velmi významnou akci, kde se prezentují špičková divadelní i taneční představení z ČR i ze 

zahraničí. Více se festivalům věnujeme v kapitole 4.4.3. Festivaly.  

Obrázek 4.4.1. Premiéra francouzské tragikomedie Nedotknutelní v Moravském divadle Olomouc 

 

Zdroj: Moravské divadlo Olomouc 

 

Tabulka 4.4.2 Návštěvnost MDO 

Rok 2017 2018 2019 

Návštěvnost 90268 95818 98065 

Zdroj: Výroční zprávy Moravského divadla Olomouc 

Během posledních 10 let došlo v Olomouci k rozmachu nových divadelních scén zaměřujících se na 

široké divácké spektrum.  

Divadlo na cucky reprezentuje alternativní divadelní proud s přesahem do komunitních a sociálních 

projektů. Uvádí české i zahraniční hostující umělce. Divadlo na Šantovce, nejmladší olomoucká 

scéna, uvádí hostující komerční představení.  

Divadlo Tramtarie je nezávislé profesionální divadlo fungující od roku 2004. Oslovuje děti, mládež i 

dospělé, usiluje o vyváženou dramaturgickou skladbu a dosahuje výborné návštěvnosti. Ve vlastní 

produkci uvádí 4 divadelní premiéry pro dospělé i děti za sezonu. Dosahuje průměrné návštěvnosti 

96 % kapacity. Za dobu svého fungování si divadlo zajistilo stabilní pozici v kulturním prostředí města 



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              95 

Olomouce i celého regionu. Zaměřuje se na adaptaci tuzemských i světových děl, autorskou tvorbu i 

na dětského diváka. Divadlo již pravidelně pořádá festival Olomoucké shakespearovské léto. 

Tabulka 4.4.3. Návštěvnost Divadla Tramtarie 

Rok 2017 2018 2019 

Návštěvnost 40353 35 059 30006 

Zdroj: www.statistikakultury.cz  

Divadlo na cucky je nezávislý divadelní soubor fungující od roku 2013. Tvorba divadla má široké 

rozpětí od činohry po tanec, vždy se snaží o ryze současnou estetiku i reflexi aktuálního kulturně-

společenského dění. Specifikem Divadla na cucky je, že je také otevřeným prostorem pro kulturu 

v historickém centru města Olomouce, kde lze nalézt stylovou kavárnu, Galerii XY se zaměřením na 

současné umění a architekturu či prostor pro pořádání workshopů pro děti, které samo organizuje.  

 

Z pohledu cestovního ruchu jsou přínosem realizace open-air aktivit v areálu Letního kina 

v Olomouci či přímo na Dolním náměstí s důrazem na oblasti nového cirkusu, divadla i tance (velkou 

výhodou u tohoto typu představení je jazyková bezbariérovost) či realizace výtvarných 

a architektonických instalací. Další venkovní produkce probíhají i v areálu Korunní pevnůstky nebo na 

parkánu Uměleckého centra Univerzity Palackého – Konvikt.  

 

Významnou změnou v oblasti kultury je vznik spolku Kreativní Olomouc, z.s., který si ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci a městem Olomouc dává za cíl informovat a propagovat kulturní 

a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její koncepční uchopení. V rámci Kreativní Olomouce 

vznikla rozsáhlá studie Monitoring kreativních průmyslů, která byla jedním z klíčových vstupů pro 

tuto kapitolu. Studie předkládá rozsáhlé informace i závěry o oblasti kultury, ale pro účely této 

strategie byly vybrány pouze informace relevantní pro analýzu oblasti cestovního ruchu.  

Za stěžejní lze dále považovat, že město Olomouc bude mít od roku 2022 Strategii rozvoje kultury a 

kreativních průmyslů na období 2022–2027.  

Zásadní je nedostatečné využití potenciálu kulturně-kreativní metropole z hlediska cestovního ruchu, 

a to ve smyslu budování silného brandu jako města kultury a festivalů.  Komunikace města je 

zaměřena více na památky a méně na oblasti kultury (toto zjištění vyplynulo i v kapitole Muzea 

a galerie). Kultura v Olomouci, zejména při zaměření na špičkové mezinárodní festivaly, má přitom 

potenciál k oslovení velkého množství návštěvníků z České republiky a zahraničí. Zde je však nutné 

http://www.statistikakultury.cz/


   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              96 

si uvědomit, že základnu pro festivalovou tvorbu tvoří právě místní kulturní scény zahrnující divadla, 

galerie, muzea či hudební kluby. 

Dále kulturní instituce v regionu postrádají existenci periodika či platformy, jež by sloužila 

k propagaci kulturních akcí.  Přínosem by také byla rozsáhlejší spolupráce s Informačním centrem 

města Olomouce při propagaci kulturních akcí. 
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4.4.2. Muzea a galerie 

4.4.2.1 Muzea 

V letech 2008–2014 docházelo v Olomouci k masivnímu rozvoji nových expozic, prohlídek a 

objektů. To zcela jistě přispělo ke strmému růstu počtu návštěvníků těchto atraktivit do roku 2014. 

Od té doby však dochází k poklesu celkového počtu návštěvníků těchto objektů navzdory tomu, že 

počet hostů města Olomouce neustále roste. Důvodem může být ztráta atraktivity objektů pro 

návštěvníky. Prudký nárůst návštěvnosti objektů v roce 2014 navíc mohl být způsoben i návštěvností 

ze strany místních obyvatel z důvodu otevření velkého množství nových atraktivit.  

 

Tabulka 4.4.4. Návštěvnost turistických cílů Olomouc 2013–2019   
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Muzeum 

moderního umění 

Olomouc (Muzeum 

umění) 

76 920 92 891 72 839 52 370 66 375 51 973 42 275 

Arcidiecézní 

muzeum (Muzeum 

umění) 

64 583 76 306 77 803 65 783 49 935 48 847 54 255 

Korunní pevnůstka 

a muzeum barokní 

prachárny 

20 611 20 283 36 270 41 560 56 230 59 670 43 029 

Vlastivědné 

muzeum Olomouc 

106 802 133 171 104 665 83 387 85 391 78 880 110 308 

Arcibiskupský palác 19 880 18 548 16 171 17 697 16 027 16 825 18 047 

Pevnost poznání* - - - 85000 85 000 86 841 99 898 

Celkem 288 796 341 199 307 748 345 797 358 958 343 036 367 812 

* Pevnost poznání byla otevřena celou sezónu až v roce 2016. 

Zdroj: Olomoucký kraj 
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Z tabulky 4.4.5. Vývoj počtu hostů v Olomouci 2013–2019 (přesné počty jednodenních návštěvníků 

nejsou k dispozici) je vidět, že počet návštěvníků, kteří přenocují ve městě, se naopak zvyšuje, takže 

úbytek návštěvníků institucí není způsoben úbytkem návštěvníků celého města Olomouce.  

 
Tabulka 4.4.5. Vývoj počtu hostů v Olomouci 2013–2019 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hosté 

celkem 

125 390 132 119 136 582 165 262 179 226 198 275 216 090 

Zdroj: ČSÚ 

 K nejvýznamnějším muzejním institucím patří Muzeum umění Olomouc (dále jen MUO), které je 

jednou z nejvýznamnějších paměťových institucí v České republice. V současné době sídlí ve třech 

objektech (Muzeum moderního umění, Arcidiecézní muzeum Olomouc a Arcidiecézní muzeum 

Kroměříž) a nacházejí se zde sbírky starého a současného umění. Celková návštěvnost všech tří 

objektů za rok 2019 činila 146 tisíc lidí: Muzeum moderního umění 42 275, Arcidiecézní muzeum 

Olomouc 54 255, Arcidiecézní muzeum Kroměříž 49 859. Největší zájem byl o výstavu Za chrám, 

město a vlast. 

Muzeum umění Olomouc zavedlo od 1. 10. 2020 vstupné zdarma do svých stálých expozic v Muzeu 

moderního umění Olomouc a Arcidiecézním muzeu. 

V budově Muzea moderního umění v současnosti probíhá rekonstrukce bývalého kina Central, ze 

kterého vznikne moderní multifunkční sál sloužící kultuře. Dalším pozitivním počinem je příprava 

nových uživatelsky přívětivějších webových stránek. Dále pak znovuotevření kavárny s názvem And 

The Story Begins sídlící v přízemí budovy, která hostům nabízí příběh o umění a výběrové kávě. 

V neposlední řadě se plánuje zbudování bezbariérového přístupu. V roce 2021 získalo muzeum nový 

vizuální styl, který je postupně implementován. 

V oblasti stavby Středoevropského fóra Olomouc došlo k dlouho očekávanému posunu a v roce 2019 

vláda České republiky vyčlenila 593 milionů korun na stavbu nové budovy podle návrhu architekta 

Jana Šépky. K realizaci by mělo dojít v letech 2021–2024. Jedná se však o projekt velkého rozsahu 

a v současné době není jisté, zda v důsledku dopadů koronavirové epidemie nedojde k oddálení 

stavby. 
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Obrázek 4.4.2. Vizualizace budovy SEFO 

 

Zdroj: Muzeum umění Olomouc 

Arcidiecézní muzeum Olomouc je součástí MUO a je první památkou v České republice, která 

získala prestižní označení „Evropské dědictví“. Sídlí v budovách kapitulního děkanství a v areálu 

národní kulturní památky Přemyslovský palác. Jeho hlavním úkolem je představení rozsáhlých 

církevních uměleckých sbírek a součástí prohlídkové trasy je i Románský biskupský palác Jindřicha 

Zdíka. Arcidiecézní muzeum je v současné době uzavřeno a současně se Zdíkovým palácem 

prochází rekonstrukcí, která by měla být dokončena v roce 2022. Po otevření návštěvníkům 

nabídne novou expozici týkající se Václavského návrší v průběhu dějin. 
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Obrázek 4.4.3. Arcidiecézní muzeum Olomouc 

 

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc  

Další významnou institucí s návštěvností přesahující 100 tisíc lidí je Vlastivědné muzeum Olomouc 

zaměřující se na historii a místopis středomoravského regionu. Mimo hlavního sídla v Olomouci 

spravuje také zámek v Čechách pod Kosířem a Arboretum Bílá Lhota. Toto muzeum zaznamenalo 

oproti roku 2018 poměrně značný nárůst návštěvnosti. Muzeum nabízí 9 stálých expozic, jednou 

z nichž je Příroda Olomouckého kraje, která je doplněna interaktivními prvky, kde si návštěvníci 

mohou kousky přírody i osahat nebo se do nich zaposlouchat. V současné době se jedná 

o nejmodernější přírodovědnou expozici v České republice.  Právě interaktivní pojetí stálých 

muzejních expozic, které jsou aktivně aktualizovány a doplňovány mají pozitivní vliv na růst 

návštěvnosti. Muzeum se aktivně věnuje rozsáhlé medializaci a prezentaci také v rámci on-line 

projektů např. prezentačně-edukační projekt Otevřené muzeum. Návštěvnost je dále ovlivněna 

koncepční vyrovnaností mezi výstavami tzv. komerčními (např. Největší záhady a tajemství světa) 

a odbornými (např. Jiří Louda – život mezi erby). Tímto je muzeum zpřístupněno širokému okruhu 

návštěvníků. Zájmu mezi návštěvníky se těší také výstavy celostátního charakteru, např. výstava 

Věstonické Venuše, kde k úspěchu přispívá velká medializace a odbornost expozice. Takový typ 

expozic přispívá k zviditelnění nejen samotného VMO, ale i celého města Olomouc.  

Dalším subjektem dosahující výrazné návštěvnické pozornosti je Pevnost poznání Olomouc – 

centrum popularizace. Jedná se o interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci, které 

se nachází v Korunní pevnůstce. Vzniklo v roce 2016 a od té doby jeho roční návštěvnost vzrostla na 

100 tisíc návštěvníků.  V roce 2019 je 6. nejnavštěvovanějším turistickým místem v Olomouckém 

http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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kraji. Vzhledem k narůstajícímu trendu v zájmu o oblast vědeckých a technických památek 

a nedostatku podobných atraktivit v kraji je Pevnost poznání Olomouc důležitým turistickým cílem 

s velkým potenciálem. 

Pevnost poznání Olomouc nabízí návštěvníkům propojení vědy a zábavy prostřednictvím 

interaktivních vědeckých expozic a digitálního planetária. Muzeum nabízí čtyři stálé expozice: Věda 

v pevnosti, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma. Více k Pevnosti Poznání v kapitole 4.2.1.4. 

Univerzita Palackého v Olomouci. 

V pevnostním areálu se také nachází Muzeum barokní prachárny v Korunní pevnůstce. O něm více 

v rámci kapitoly 4.2.1. Historické památky. 

Zajímavým muzejním subjektem v soukromém vlastnictví je Veteran Arena – Muzeum historických 

automobilů Olomouc, které se zaměřuje na československé předválečné veterány. Jedním z trendů 

současného cestovního ruchu je soustředění na lokální produkty a tradice, s čímž Veteran Arena 

zaměřující se převážně na vozy československé výroby souzní, a svědčí o tom i velký zájem ze strany 

návštěvníků pohybující se okolo 20 tisíc ročně. 

Ve městě se dále nachází Železniční muzeum, které slouží jako depozitář muzea ČD. Pro návštěvníky 

pořádá pravidelné akce a vyjížďky historickými vozy. 

K otevření se chystá Institut Paměti národa pro Střední Moravu, který má vzniknout v krytu 

nacházejícím se v Bezručových sadech. K zásadním opravám krytu by z důvodu větší autenticity 

vyprávěných příběhů dojít nemělo. Institut zde bude prezentovat různé epochy z dějin 20. století. 

Kryt má dvě podlaží, centrální část institutu bude v přízemí a v prvním patře budou prezentována 

svědectví pamětníků. Návštěvník se zde interaktivní formou bude moct seznámit s příběhy 

jednotlivých pamětníků a dozví se fakta o zvolené epoše. 

 

V oblasti návštěvnosti muzejních institucí dochází k postupnému odlivu návštěvníků, výjimkou jsou 

však Vlastivědné muzeum Olomouc a Pevnost poznání, které se zaměřují na výrazné interaktivní 

pojetí expozic. Právě spolupráce s UPOL a interaktivní pojetí výstav má v současné době silný 

potenciál přilákat nové návštěvníky.  

Aktéři zde vnímají přístup města jako vstřícný, ale stále existuje množství příležitostí, jak více rozvíjet 

propagaci muzejních institucí.  Přínosem pro muzejní instituce by byla ještě širší a aktivnější 

spolupráce s městem Olomoucí i dalšími kulturními institucemi ve městě či v kraji. Například sdílení 

příspěvků na facebookovém profilu města, společná medializace akcí či sdílené vstupenky na ně 

v rámci balíčků. 
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4.4.2.2 Galerie 

Galerie města Olomouce se nachází na Dolním náměstí v měšťanském domě U Bílé růže, jehož 

historický ráz propůjčuje výstavním sálům jedinečnou atmosféru. Od roku 1993 zde působí Unie 

výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) a v roce 2013 se galerie stala oficiálně jedinou městkou 

galerií. UVUO je spolek, jehož cílem je rozvoj aktivit v oblasti profesionálního výtvarného umění 

v širších kulturních a společenských souvislostech. Jeho aktivity jsou spolufinancovány městem 

Olomouc. Od začátku provozu bylo v galerii realizováno více než 250 výstav. Partnerskou výstavní 

síní UVUO je Galerie v hotelu Flora. 

Obrázek 4.4.4. Výstavní sál Galerie města Olomouce 

 

Zdroj: www.galerie-mesta-olomouce.cz  

  

http://www.galerie-mesta-olomouce.cz/
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Galerie Caesar vznikla z iniciativy Spolku olomouckých výtvarníků v roce 1991. V současné době sídlí 

v přízemní části olomoucké radnice. Program je zaměřen na prezentaci současného umění a na 

výstavy významných českých i zahraničních umělců, prostor je však věnován i začínajícím autorům. 

Galerie se spolupodílí na kulturních aktivitách ve městě (Olomoucké kulturní léto, autorská čtení 

atd.). Pro návštěvníky může být zajímavá Cafe Restaurant Caesar sídlící v přilehlých prostorách, kde 

se snoubí výtvarné umění, historické prostory a gastronomie. Galerie se z tohoto pohledu nachází na 

velmi turisticky frekventovaném místě. Celou svou činností se galerie snaží přispívat k budování 

image města jako kulturně vzdělanostního centra regionu a republiky. Odborná veřejnost řadí Galerii 

Caesar mezi nejdůležitější galerie v České republice. 

V posledních letech dochází také k rozvoji malých nezávislých galerií, které jsou provozovány ve 

specifických prostorách či jen v provizorním režimu. Nezávislé galerie se jednou ročně představují 

v rámci Akce XY – výstavy s procházkou, zde se zapojují Galerie XY, Vitrína Deniska či Galerie Hrob.  

V roce 2020 v Olomouci vznikl projekt Telegraph jako multifunkční platforma podporující kulturu, 

práci a odpočinek. Sídlí v budově bývalé továrny na výrobu telegrafů a spojuje v sobě Telegraph 

Gallery – galerii současného umění, coworkingové prostory, Telegraph Lounge, umělecký ateliér 

a kavárnu. 

4.4.3. Festivaly 

Město Olomouc by se dalo bez nadsázky nazvat městem festivalů.  Olomouc je pro svou historickou 

atmosféru, bohatou kulturní tradici a velkou koncentraci kulturních subjektů vyhledávaným centrem 

kultury a koná se zde mnoho významných festivalů. Mezi klíčové lze zařadit Divadelní Floru, 

Podzimní festival duchovní hudby, MusicOlomouc, Olomoucké barokní slavnosti a mnohé další. 

Festivaly se snaží uspokojit návštěvníka širokou nabídkou, ze které si každý vybere, od festivalů 

duchovní hudby přes v současné době velmi vyhledávané gastronomické akce až po filmové festivaly 

mezinárodní úrovně. Všechny tyto festivaly pozitivně přispívají k oživení metropole a jejího 

historického jádra, kde jsou městem každoročně pořádány např. Dny evropského dědictví, 

Olomoucký tvarůžkový festival, Večerní pohoda u Trojice (v roce 2020 proběhl první ročník). 

Nejvýznamnější akcí na poli scénických umění v regionu je Divadelní Flora Olomouc. Uvádí špičková 

divadelní i taneční představení z ČR i ze zahraničí a přitahuje široké spektrum diváků z celé republiky. 

Ve svém programu kombinuje činoherní tituly středoevropských divadel i nezávislých scén s oblastí 

tance a performing arts. Během své dvacetileté historie si festival vybudoval renomé respektované 

středoevropské kulturní události. Divácky je velmi úspěšný a v roce 2019 přivítal 

10 000 návštěvníků. 
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Olomouc jako duchovní metropoli reprezentuje např. Podzimní festival duchovní hudby, který byl 

založen v roce 1994 a stal se jednou z hlavních kulturních událostí v Olomouci. Jeho dramaturgie 

čerpá z dědictví největších skladatelů celého světa, ale ze současné hudby. Zároveň odráží 

i ekumenický rozměr. Diváckou atraktivitu festivalu přináší také místa s vysokou historickou 

hodnotou, kde se koncerty konají, např. katedrála sv. Václava či Arcibiskupský palác.   

Z filmových festivalů je to například Academia Film Olomouc, který je druhou nejstarší akcí 

soustavně pořádanou ve městě Olomouci za podpory města. Na festival každoročně přijedou tisíce 

návštěvníků, kteří zde stráví v průměru 3 dny. Jedná se totiž o největší festival populárně-vědeckých 

filmů, který v minulosti hostil významné zahraniční vědce např. z oblasti robotiky, evoluční biologie či 

filosofie. Festival si nechal vypracovat studii ekonomických dopadů, která udává, že festival 

v prostředí místních hotelů, cateringem a platech přinese do ekonomiky města více než 

9 milionů korun. Mezi zahrnuté výdaje patří ubytování, stravování, zábava, doprava, nákupy dalších 

produktů a služeb u místních podnikatelů. V roce 2019 přilákal 9 400 návštěvníků. 

 

Z gastronomických festivalů je nejvýraznější Olomoucký tvarůžkový festival, jehož poslední ročník 

navštívilo téměř 20 tisíc návštěvníků. Návštěvníci mohou ochutnat tvarůžkové speciality v teplé i 

studené kuchyni, z nabídky téměř 40 restaurací, včetně těch zapojených do projektu Ochutnejte 

Hanou. Velkou návštěvnost cca 8 000 lidí také dosahuje festival Olomoucké vinné slavnosti, nebo od 

roku 2019 nově pořádané Olomoucké masopustní veselí. 

 

V roce 2020 byl uveden první ročník festivalu Večerní pohoda u Trojice, který pomáhá dotvářet 

„živou“ atmosféru historického centra města. Multižánrový festival probíhal v hlavní letní sezoně.  

V olomouckých parcích zase k oživení veřejného prostoru přispívají promenádní koncerty či iniciativa 

Zaparkuj. Tento typ festivalů mohou být pro návštěvníka, který nepřijel cíleně za kulturní akcí, 

vítaným oživením a náhodným benefitem při návštěvě města. S velkým úspěchem se také v roce 

2021 setkal první ročník uličního festivalu Olomouc (o)žije. 
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Obrázek 4.4.5. Festival Večerní pohoda u Trojice  

 

Zdroj: www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc 

 

Výčet vybraných kulturních festivalů: 

Pořádané městem Olomouc 

• Dny evropského dědictví 

• Večerní pohoda u Trojice 

• Olomoucké masopustní veselí 

• Olomoucké Velikonoce 

• Svátky města Olomouce 

• Promenádní koncerty Olomouc 

• Mezinárodní festival vojenských hudeb  

• Olomoucký tvarůžkový festival 
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Festivaly pořádané dalšími institucemi 

• Adventní Olomouc/Olomoucké vánoční trhy 

• Divadelní Flora  

• Podzimní festival duchovní hudby 

• Svátky písní  

• Bounty Rock Cafe Open Air 

• Music Olomouc 

• Dvořákova Olomouc 

• Olomoucký Majáles 

• Ekologické dny Olomouc 

• Noc kostelů 

• Moravské divadelní léto 

• Academia Film Olomouc   

• PAF Olomouc 

• Olomoucké barokní slavnosti 

• Olomoucké shakespearovské léto 

• Mezinárodní varhanní festival 

• Colores Flamencos 

• Street Art Festival 

• Festival vánoční hudby 

• Olomoucké vinné slavnosti (jarní/podzimní) 

• Garden Food Festival 

• BeerFest Olomouc 

• Burger Street Festival 

• Extreme Food Festival 

• Olomouc (o)žije 

• Řeka má duši 
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Festivalový cestovní ruch má pro rozvoj destinace mnoho přínosů: 

• přidaná hodnota pro návštěvníka, který hledá kvalitní vyžití v destinaci, ve spojení se stejně 
kvalitním rozšířeným produktem (gastronomie, ubytování); 

• podpora image města jako kulturního a univerzitního města mladého duchem; 

• multiplikační efekt medií – festivaly přitahují pozornost medií, a ta může nalákat další 
návštěvníky destinace; 

• působení živého centra i na náhodné návštěvníky; 

• vhodná alternativa při hledání nové tváře a image města, která dokáže oslovit i mladší cílové 
skupiny. 

Protože právě festivalová scéna má veliký potenciál přilákat návštěvníky z celého kraje a republiky, 

z hlediska cestovního ruchu má na návštěvnost největší vliv spolupráce všech subjektů na kulturní 

nabídce města. Tato spolupráce by se měla zaměřit na využití potenciálu kulturně-kreativní 

metropole ve smyslu budování silného brandu města kultury a města festivalů. To znamená i větší 

komunikaci zaměřenou na kulturní nabídku ze strany města. 

 

4.4.4. Výstaviště Flora Olomouc 

Výstaviště Flora Olomouc patří k předním českým výstavnickým organizacím. V prostorách výstaviště 

se ročně pořádají desítky vlastních výstav a veletrhů a k tomu výstavy v cizí režii.  Tou nejznámější a 

zároveň nejstarší českou květinovou akcí je mezinárodní květinová a zahradnická výstava Flora 

Olomouc. Tato přehlídka špičkových výpěstků květin, dřevin a aranžování doplněna o veletrh a trhy 

přiláká každým rokem desítky tisíc návštěvníků. 

Tabulka 4.4.6. Výstavy na Výstavišti Flora Olomouc 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 182 412 224 680 480 436 430 120 359 367 371 307 341 189 

Zdroj: Olomoucký kraj 

Z tabulky je patrné, že v roce 2019 navštívilo všechny výstavy, veletrhy a další akce pořádané v areálu 

Výstaviště Flora Olomouc celkem 341 189 návštěvníků. Areál se tak řadí mezi nejnavštěvovanější 

turistické cíle v Olomouckém kraji. Výstavnický úsek ve svém areálu zrealizoval celkem 

179 výstavních, prodejních, kulturních, sportovních, charitativních i jinak zaměřených akcí.  

Výstaviště Flora Olomouc je také pořadatelem oblíbených Selských a Zahradnických trhů ve 

Smetanových sadech. 
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Flora Olomouc se již od roku 1967 každoročně pořádá ve třech etapách – jarní, letní a podzimní. Na 

výstavě se podílejí Český zahrádkářský svaz, Svaz květinářů a floristů České republiky a Svaz školkařů 

České republiky.  V roce 2019 navštívilo jarní etapu 53 299 návštěvníků a účastnilo se jí 

44 vystavovatelů. Letní etapy se zúčastnilo 20 852 návštěvníků a 44 vystavovatelů. Podzimní etapu 

celkem navštívilo 20 467 návštěvníků a 116 vystavovatelů. 

 

Obrázek 4.4.6. Podzimní Flora Olomouc 

Zdroj: www.facebook.com/FloraOlomouc 

Další veletrhy a výstavy pořádané Výstavištěm Flora Olomouc: 

• TOURISM EXPO – veletrh na podporu cestovního ruchu. V roce 2019 se účastnilo 51 

vystavovatelů a 1 938 návštěvníků. 

• MORAVIA SPORT EXPO – sportovní veletrh spojen s akcí Mattoni ½ Maraton Olomouc. 

Probíhá zde registrace účastníků, prodej sportovních potřeb či prezentace olomouckých 

sportovních klubů. Veletrh navštívilo 10 000 návštěvníků. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_zahr%C3%A1dk%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svaz_kv%C4%9Btin%C3%A1%C5%99%C5%AF_a_florist%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svaz_%C5%A1kolka%C5%99%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svaz_%C5%A1kolka%C5%99%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1
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Výstavy nepořádané Výstavištěm Flora Olomouc, ale konané v jejich prostorách: 

• Aquatera Olomouc 

• EXOTA Olomouc 

• Národní výstava psů Floracanis Olomouc 

• Burza práce a vzdělání 

• Stavotech Olomouc 

 

4.4.5. Živé město 

V historickém jádru Olomouce se prolíná historie a současnost, což oceňují místní obyvatelé 

i návštěvníci města. MPR je přirozeným prostředím života obyvatel, kde bydlí, setkávají se, nakupují 

a tráví svůj čas. Toto vše pozitivně přispívá k autentičnosti města a pozitivnímu vnímání návštěvníky, 

kteří stále častěji chtějí objevovat autentická místa, a nejen turistické atrakce. Historickou atmosféru 

pomáhají v centru města, na Horním a Dolním náměstí a v přilehlých ulicích a uličkách, dotvářet 

kvalitní kavárenská a restaurační scéna, krámky s důrazem na lokální suroviny, obchody s designem, 

trhy, ale i bary.  Během celého roku se zde odehrává velké množství kulturních, společenských či 

duchovních události.  

V roce 2019 k pozitivnímu vnímání veřejného prostoru jistě přispěla větší péče o veřejnou zeleň 

a prostor v rámci projektu Estetizace veřejných prostranství.  V současné době má ke zlepšení 

vizuálního vnímání přispět také metodika vydaná útvarem hlavního architekta s názvem 

„Označování provozoven a reklama v městské Památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném 

pásmu – metodika pro kvalitní praxi“. Ta si dává za cíl kultivaci veřejného prostoru a snížení hladiny 

vizuálního smogu, který vzniká mnohdy nevhodným označením provozoven či jinými reklamními 

nosiči. Motivací k dodržování metodiky by pro provozovatele mohla být dotace na nový grafický 

návrh a samotné provedení úprav, kterou město v budoucnu plánuje poskytovat. 

K navození autentičnosti místa také přispívají farmářské trhy s prodejem regionálních výpěstků 

a potravin, turisticky lákavá může být také nabídka místních řemeslných výrobků. V tomto duchu 

Olomouc nabízí např. Selské a Zahradnické trhy ve Smetanových sadech. Své výrazné místo mají 

také trhy adventní. Olomoucké adventní trhy každý rok do centra Olomouce přitahují velké množství 

návštěvníků z tuzemska i zahraničí, kteří si chtějí vychutnat tradiční vánoční atmosféru, gastronomii 

a kulturní program. 
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Kulturní scéna ve městě je velmi široká, proto jsou jí již věnovány kapitoly 4.4.1–4.4.3.  V oblasti 

„živého“ města lze zmínit rozsáhlou nabídku festivalů mnoha žánrů. K těm zásadním patří Divadelní 

Flora Olomouc, Podzimní festival duchovní hudby, MusicOlomouc nebo Olomoucké barokní 

slavnosti. Festivaly zkrátka uspokojí návštěvníka svou širokou nabídkou od hudebních přes 

gastronomické až po filmové. Pomáhají zatraktivnit město a vytvářet živé historické jádro, kde se 

každoročně pořádají např. Dny evropského dědictví, Olomoucký tvarůžkový festival, Večerní 

pohoda u Trojice. 

Město Olomouc je také součástí projektu Sculpture line, který v letních měsících přispívá k oživení 

veřejného prostranství města.  Festival představuje sochy a výtvarné objekty přímo v ulicích města či 

parcích. 

Podstatný je také vznik letní festivalové scény v podobě venkovního areálu a amfiteátru, který se 

nachází v Korunní pevnůstce. Venkovní areál je využíván k pořádání mnoha kulturních či 

společenských akcí. Amfiteátr, který nabízí zajímavý pohled na městské panorama, byl otevřen roku 

2015 a leží ve vnitřní části bastionu původního barokního opevnění. Jeho kapacita je 874 diváků a od 

roku 2015 zde bylo pořádáno nespočet kulturních, sportovních či jiných společenských akcí. Své 

místo tu mají také lokální scény jako Moravské divadlo Olomouc, Divadlo Tramtarie, Divadlo na 

cucky, kabaretní scéna Nabalkoně nebo Moravská filharmonie Olomouc. Korunní pevnůstka zažila 

však i vystoupení zahraničních interpretů jako Anastacia či Papa Roach. 

K výraznému oživení města přispělo také obnovení Kulturního areálu letního kina Olomouc 

u katedrály sv. Václava, jehož kapacita je 2 200 míst. Dříve opuštěný areál je využíván také jako 

komunitní zahrada s edukativní činností. V roce 2020 se povedlo znovuotevřít Cikánskou branku a 

tím propojit Letní kino s centrem.  

K oživení došlo také na Dolním náměstí, kam se přesunuly Olomoucké vinné slavnosti a v roce 2020 

zde byla instalovaná dočasná letní scéna.  K oživení, převážně nočního života, přispívají také Masné 

krámy – jedinečná pasáž s návazností na Vodní kasárna, která návštěvníkům i místním nabízí mnoho 

možností k posezení a nočnímu životu. 

Další pozitivní rozvoj a oživení přinese i vznik náplavek v rámci výstavby protipovodňových opatření, 

která v současné době probíhá. Nově vznikající náplavka pak poskytne další atraktivní prostor pro 

trávení volného času. V roce 2020 již došlo k otevření prvního úseku za třídou Kosmonautů na obou 

březích řeky. Vznikly zde nové cesty, které můžou sloužit nejen pro pěší, ale také cyklistům či 

bruslařům. K atraktivitě místa také přispívá nově založený park Kavaleristů. 
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K pozitivnímu dojmu v neposlední řadě přispívá také pocit bezpečí ve městě. Ten je na některých 

veřejných prostranstvích narušován bezdomovectvím či popíjením alkoholu. I v tomto směru se 

podařil v roce 2020 pozitivní krok, a to zavedení vyhlášky o zákazu bivakování a dále rozšíření zón, 

kde se nesmí veřejně konzumovat alkohol.  

Jak vidno, v posledních letech došlo k výraznému oživení veřejného prostranství a k posunu v péči o 

něj.  K dojmu živého města zásadně přispívá bohatá kulturní činnost v podobě mnoha festivalů a 

společenských či sportovních akcí, které se zde pořádají. Přínosem je také obnovení letního kina a 

amfiteátru v Korunní pevnůstce, i když areál letního kina Olomouc má ještě mnoho prostoru 

k dalšímu rozvoji. 

Potenciál pro cestovní ruch má plánované otevření náplavek, které při správném pojetí a dostatečné 

infrastruktuře mohou přispět k rozvoji města.  

K pozitivnímu posunu došlo také v oblasti farmářských či řemeslných trhů, kde je však stále nutné 

dbát na přísné dodržování vybraného „vhodného“ sortimentu. V minulosti se problém 

s nevhodným sortimentem vyskytoval např. u trhů na Výstavišti Flora Olomouc, i zde však došlo 

k zlepšení. V rámci udržitelného rozvoje může být prospěšná také eliminace plastového odpadu a 

nahrazení jednorázových obalů při pořádání velkých akcí.  

Hrozbou je i postupné vylidňování centra, které může být umocněno koronavirovými dopady na 

služby. Zde by bylo na místě zvážit pobídky od města Olomouce na podporu podnikání. 

4.4.5.1 Nákupní centra 

Některým návštěvníkům mohou k živému městu pozitivně přispívat i dostatečné nákupní možnosti 

v podobně nákupních center. Níže zmiňovaná centra disponují i jistou přidanou hodnotou, například 

designová Galerie Šantovka divadlem či Galerie Moritz polohou přímo v centru Olomouce.  

Galerie Šantovka se nachází v blízkosti historického centra města Olomouce na ostrově tvořeném 

Mlýnským potokem a slepým ramenem původního mlýnského náhonu. Galerie Šantovka je s 

prodejní plochou o rozloze 46 000 m² největším obchodním centrem v celém Olomouckém kraji a 

řadí se mezi deset největších center v České republice. Byla také vyhlášena jako stavba roku 2014. 

Návštěvníci zde mimo obchodů najdou také multikino, bowlingovou arénu, divadelní sál s místy pro 

více než 230 diváků. Návštěvníkům nabízí pestrý kulturní program pro dospělé i pro rodiny s dětmi.  
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Mezi další nákupní možnosti patří: 

• Olomouc CITY – moderní nákupní centrum vybavené sportovištěm, rozlehlou dětskou 
zábavní zónou a multikinem. 

• Galerie Moritz – nákupní galerie přímo v centru Olomouce cca 50 metrů od Horního náměstí 
ve zrekonstruované budově Prioru. 

 

4.4.6. Informační centra 

V Olomouci se nachází několik informačních center zaměřených na návštěvníky města. Jediným 

centrem s certifikací Asociace turistických informačních center ČR je městské Informační centrum 

Olomouc, které se nachází přímo v historickém jádru v podloubí radnice. 

Informační centra v Olomouci: 

• Informační centrum Olomouc (Horní náměstí) 

• Informační centrum Olomouc (zkušební provoz informačního kiosku v Zoo Olomouc) 

• Regionální informační centrum Olomouc 

• Informační centrum v Arcibiskupském paláci 

• Tourist centrum (soukromé informační centrum) 

• UPoint (patřící pod Univerzitu Palackého v Olomouci) 
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Obrázek 4.4.7.   Informační centrum Olomouc 

 

Zdroj: SMOl 

Informační centrum Olomouc poskytuje svým návštěvníkům informace o kulturním a společenském 

dění v Olomouci, zajišťuje předprodej vstupenek, turistické informace, prodej map a suvenýrů 

s motivem města. Dále informuje o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucí ve městě. 

Spolupodílí se na obsahu turistických webových stránek, sociálních sítí či mobilních aplikací a 

propagačních materiálů a organizuje projekty spojené s prohlídkou města a radnice. Společně s 

oddělením cestovního ruchu se podílí na propagaci a marketingu, vytváří své vlastní produkty v 

cestovním ruchu na území měst pro návštěvníky města. Informační centrum Olomouc je členem 

Asociace turistických informačních center České republiky a v rámci Jednotné klasifikace a certifikace 

TIC spadá do nejvyšší kategorie A. 

Po rozvolnění protiepidemických opatření v roce 2021 došlo k zahájení zkušebního provozku 

pobočky IC Olomouc ve formě informačního kiosku v areálu Zoo Olomouc.  

Nicméně zřízení další, stálé, pobočky IC Olomouc v centru města, by bylo vzhledem k velikosti města 

a jeho nabídce vhodné. 
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Produkty Informačního centra Olomouc pro rok 2020: 

• Olomouc v kostce – prohlídka po památkách centra města s výkladem o domovních 

znameních 

• Prohlídka radnice a radniční věže 

• Olomouc za branami města – prohlídka po památkách mimo centrum města 

• Prohlídky Slavnostního freskového sálu v ZŠ Komenium 

• Prohlídky s audioprůvodcem – pro zájemce o individuální turismus je v IC Olomouc možnost 

zapůjčení audioprůvodce v českém, anglickém, německém, francouzském, italském, ruském 

a polském jazyce 

Dále zajišťuje propagaci ostatních turistických produktů, které provozují místní subjekty např.: 

• Prohlídky v Arcibiskupském paláci a v kostelech 

• Prohlídky Vily Primavesi 

• Turistický vláček 

• Ololoď – poznávací plavba s výkladem o historii 

• Ološlap – poznávací jízda na Ološlapu s možností komentované prohlídky města. V roce 2020 

přibyl ve městě Ološlap II v designu legendárního Volkswagenu T1. Jeho ikonický retro 

vzhled se v současné době se těší velké popularitě.  

• Prohlídka pivovaru Chomout v Chmoutově 

• Prohlídka palírny whisky TOSH Distillery v Těšeticích u Olomouce 
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Tabulka 4.4.7. Celkový počet návštěvníků Informačního centra Olomouc 

Rok Počet návštěvníků 

2016 211 783 

2017 170 718 

2018 200 282 

2019 101 150 

2020 64 375 

Zdroj: IC Olomouc 

Od roku 2019 je patrný zásadní pokles návštěvníků IC Olomouc. Pokles návštěvníků je v souladu 

s trendem snižování počtu návštěvníků informačních center obecně.  S rozvojem moderních 

technologií navíc už u některých návštěvníků odpadá nutnost návštěvy informačních center, na 

návštěvu přijíždějí velmi často vybaveni veškerými informacemi či si je velmi snadno dohledají na 

místě z webů, sociálních sítí či mobilních aplikací. Také předprodej vstupenek funguje velmi často  

on-line. Vliv může mít také změna při evidenci návštěvníků, kdy došlo k elektronické evidenci pomocí 

čidla. 

 

Graf 4.4.1. Návštěvnost IC dle jednotlivých měsíců (rok 2018) 

 

Zdroj: IC Olomouc 

Pro názornost počtu návštěvníků v jednotlivých měsících roku byl použit údaj z roku 2018, kdy počet 

návštěvníků přesáhl 200 tisíc za rok. Z grafu je patrné, že k hlavní sezona přichází koncem června a 

dosahuje vrcholu v srpnu s 30 tisíci návštěvníky za měsíc. Nárůst je také výrazný v prosinci, kdy 

návštěvníci míří na adventní trhy.  
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Nejfrekventovanějším jazykem dotazů je čeština se 70 %, dále angličtina a němčina s 5 %. Otázky se 

týkají turistických cílů (ve městě i okolí), ORC, předprodeje a v poslední době se často vyskytují 

otázky na mediálně známé projekty – šéfkuchař Přemek Forejt a restaurace Entrée. V letní sezóně 

se také množí dotazy na možnosti koupání v přírodě a aktivity spojené s cykloturistikou. 

V červnu 2021 bylo v areálu Výstaviště Flora Olomouc (nedaleko Pavilonu A) otevřeno Regionální 

informační centrum Olomouc. Regionální informační centrum poskytuje turistům informace o 

turistických cílech v okolí Olomouce a na trase Moravské stezky a trase Cyklostezky Bečva. Zároveň je 

v centru k dispozici půjčovna koloběžek, na kterých si mohou turisté prohlédnout město. Vzhledem 

k nedávnému otevření nejsou ještě k dispozici data o návštěvnosti. 

 

Informační centrum Olomouc je klasifikováno v rámci Jednotné klasifikace turistických center. 

Tato klasifikace vznikla v roce 2013 ve spolupráci Asociace turistických informačních center České 

republiky (A.T.I.C. ČR) a agentury CzechTourism. Cílem bylo vytvoření jednotné klasifikace, která by 

zahrnovala většinu TIC, a současně také definování technických standardů a metodiky hodnocení. 

Klasifikace probíhá na základě přesně definovaných parametrů, jejichž plnění nebo neplnění řadí 

jednotlivá TIC do tří klasifikačních tříd. Nad rámec této certifikace realizuje agentura CzechTourism 

u zájemců z řad certifikovaných TIC Mystery shopping. Udělený certifikát má platnost 2 roky, byl 

podmínkou pro certifikaci v rámci výše uvedeného Českého systému kvality služeb a často je 

i podmínkou pro přístup k dotacím na podporu činnosti. 

Informační centrum města Olomouce disponuje touto certifikací v nejvyšší třídě A a účastní se 

i pravidelných mystery shoppingů sledujících kvalitu služeb TIC v celé ČR. 
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4.4.7. Sport a sportovní infrastruktura 

Sportovní infrastruktura na území statutárního města Olomouce je velmi bohatá a její výčet by 

zásadně převýšil rozsah této analýzy. Budeme se tedy věnovat především zásadním objektům, 

převážně těm s majetkovou účastí města. Ostatní sportoviště pouze stručně shrneme.  

Dále se v této kapitole zaměříme na klíčové sportovní akce, jejichž aktivity přitahují větší množství 

diváků, mají zajímavý mediální zásah nebo cílí na bonitní skupiny. 

Od roku 2014 získalo nebo rozšířilo statutární město Olomouc podíl v několika významných 

sportovních zařízeních. 

Mezi tyto významné akvizice patří: 

• odkup části akcií Aquaparku Olomouc v roce 2014 za částku 41 mil. Kč a následný odkup 
zbývajících akcií za částku 24 mil. Kč v roce 2017; 

• odkup malé hokejové haly, strojovny a dotčených pozemků v rámci areálu zimního stadionu 
za cenu 94 mil. Kč v roce 2018; 

• odkup Androva stadionu za cenu 145 mil. Kč v roce 2018. 

 

4.4.7.1. Aktivní sport  

4.4.7.1.1. Aquapark Olomouc 

Statutární město Olomouc odkoupilo Aquapark Olomouc ve dvou fázích v letech 2014 a 2017 za 

celkovou cenu 65 mil. Kč. 

Aquapark Olomouc se stal třetím nejnavštěvovanějším cílem Olomouckého kraje za rok 2019. Roční 

návštěvnost se stabilně pohybuje nad 210 tisíc návštěvníků.  Jeho kapacita už v letní sezoně přestává 

být dostatečná.  
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Graf 4.4.2. Návštěvnost Aquaparku Olomouc (v tisících) 

 

Zdroj: Návštěvnost turistických cílů Olomoucký kraj 

 

4.4.7.1.2. Plavecký stadion Olomouc 

Plavecký stadion je stejně jako Aquapark Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a oba 

subjekty mají od 1. 1. 2021 i stejného provozovatele.  

Kromě krytého areálu, který zahrnuje plavecký bazén, dětský bazén, whirlpool nebo sauny, je 

součástí stadionu i venkovní (letní) bazén s dětským bazénem a tobogánem. 

V plánu je rekonstrukce vnitřního bazénu včetně tribuny a dalších prvků s cílem splnit pravidla pro 

pořádání mezinárodních závodů.  

 

Tabulka 4.4.8. Návštěvnost Plaveckého stadionu Olomouc  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 
návštěvníků 

313 620 325 039 317 644 270 034 315 161  306 285 

Zdroj: SMOl a Plavecký stadion Olomouc 

4.4.7.1.3. Další sportovní infrastruktura pro aktivní sport 

Město Olomouc zásadně podporuje aktivní sportování. V současnosti lze v Olomouci najít 51 veřejně 

přístupných venkovních hřišť a sportovišť, která lze bezplatně využívat. Kromě níže uvedených 

sportovněji orientovaných objektů je volně přístupných i mnoho čistě dětských hřišť, což ocení 

především turisté s dětmi. 
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Tabulka 4.4.9. Přehled veřejně přístupných venkovních hřišť a sportovišť (data dostupná 05/2021) 

Typ hřiště/sportoviště Počet 

Smíšené hřiště/sportoviště 26 

Sportoviště 18 

Workout hřiště 7 

Celkem 51 

Zdroj: SMOl, https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste  

 

Mezi volně přístupné veřejné sportoviště můžeme zařadit i specializovaný Bike Park Olomouc 

o celkové rozloze 10 000 m2, které bylo postaveno za podpory města Olomouce a otevřeno v roce 

2016. V areálu je několik tratí a hliněných i dřevěných překážek různé obtížnosti. 

 

V Olomouci a okolí je také několik velkých sportovních areálů, které nabízejí různorodé sportovní 

vyžití. Představíme nyní ty nejvýznamnější z nich. 

 

OMEGA centrum sportu a zdraví je moderní centrum sportu, kde návštěvník nalezne 9 tenisových 

kurtů, tenisovou halu se 4 kurty, squashové kurty, badmintonové kurty, fitness, wellness služby či 

cvičení pro děti nebo Adventure Golf – 18jamkové hřiště. V areálu se od roku 2009 koná mezinárodní 

tenisový turnaj ITS CUP – profesionální tenisový turnaj žen na okruhu ITF. 

BEST Sportcentrum Olomouc nabízí bowling, squash, virtuální realitu, lezeckou stěnu, taneční lekce 

a dětský koutek. 

Lanové centrum PROUD nabízí návštěvníkům velké množství lanových překážek, nechybí ani vyžití 

pro dětského návštěvníka. 

Golf Resort Olomouc je golfový areál s 18jamkovým mistrovským hřištěm (Par 72) a 9jamkovou 

akademií (veřejným hřištěm), drive-rangem, restaurací a hotelem, kde mohou zájemci o golfové 

vyžití strávit čas i s využitím specializovaných pobytových balíčků. 

 

Do sportovní infrastruktury bezesporu patří i prostory pro cyklistiku a in-line bruslení a město 

Olomouc do cyklostezek, cyklotras a in-line stezek investuje značné prostředky. Cyklostezkám 

a cyklistické infrastruktuře jsme se již více věnovali v kapitole 4.1 Dopravní infrastruktura, zde proto 

uvádíme pouze některé informace důležité z pohledu sportovního využití. 

https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste
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Olomouc a její okolí nabízí široké možnosti rekreační cyklistiky a cykloturistiky. Od konce 90. let 

město protínají dvě páteřní stezky – Moravská a Jantarová. Celkový rozvoj cykloinfrastruktury je 

poměrně dynamický, a proto se mu více věnujeme v kapitole o dopravní infrastruktuře.  

Ve městě samotném je několik klasických cyklopůjčoven včetně Centra Semafor, zřizovaného 

městem, které kromě dalšího nabízí i zapůjčení kol. Také zde fungují dva poskytovatelé bike 

sharingu (sdílených kol) – Rekola a Nextbike, které mohou využít nejen místní obyvatelé, ale 

i turisté.  Pro ně může být flexibilita bike sharingu velmi atraktivní. 

Olomouc samotná nabízí tipy na několik cyklovýletů formou městské cyklomapy, a to jak po městě 

samotném (cyklovýlet po hlavních pamětihodnostech města), tak do přilehlých oblastí a k okolním 

turistickým atraktivitám. 

Turisticky atraktivní je pro cyklisty především CHKO Litovelské Pomoraví, kterou prochází Moravská 

stezka č. 4 a která nabízí mimo unikátního komplexu slepých ramen řeky Moravy a lužních lesů 

i návštěvu Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce či Domu přírody Litovelského 

Pomoraví. Delší cyklistické výlety zahrnují v rámci Moravské stezky i návštěvu Kroměříže nebo výlet 

podél Baťova kanálu. 

Pro příznivce BMX nebo skateboardingu funguje také Freestyle park Olomouc a další skateparky. 

In-line bruslaři pak mohou využít Smetanovy sady, rájem bruslařů je však okruh Hejčínské louky, 

který byl prvním in-line okruhem na Střední Moravě. Bruslaři zde mají k dispozici odpočívadlo a dvě 

parkoviště. Zabruslit si můžou také na dva kilometry dlouhém úseku mezi Chválkovicemi  

a Samotiškami a in-line stezce Chválkovice – Černovír. 

 

4.4.7.2. Pasivní sport  

4.4.7.2.1. Andrův stadion Olomouc 

Andrův stadion se po rekonstrukcích řadí k nejmodernějším v ČR. Disponuje kapacitou 12 566 míst 

k sezení a rozsáhlým zázemím. I díky vyhřívanému trávníku splňuje parametry dané UEFA pro 

pořádání pohárových a reprezentačních zápasů, z nichž za poslední dobu zmiňme třeba kvalifikaci na 

odložené EURO 2020 nebo zápas UEFA Poháru národů, který se však kvůli pandemii COVID-19 

odehrál bez diváků. Andrův stadion je součástí širšího sportovního areálu, který zahrnuje 

i házenkářské zázemí klubu DHK Zora Olomouc, ale i OMEGA centrum sportu a zdraví, Hotel Gól 

nebo NH Hotel.  
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Stadion byl odkoupen statutárním městem Olomouc od akciové společnosti SK Sigma Olomouc v 

roce 2018 za částku 144,9 mil. Kč. Součástí transakce bylo i získání západní tribuny. Místo platby za ni 

město převedlo na SK Sigma Olomouc a.s. svůj podíl na samotném klubu (cca 1/3).  

SK Sigma Olomouc patří mezi tradiční kluby české nejvyšší fotbalové soutěže, kterou hraje od roku 

1982 do současnosti (mimo sezony 1983/1984, 2014/2015 a 2016/2017).  

Zápasy A-týmu SK Sigma Olomouc pochopitelně přitahují množství fanoušků, a tím zvyšují 

návštěvnost města. Průměrná návštěva se pohybuje mezi 4 500 a 5 500 návštěvníky, celková 

návštěvnost za sezonu pak mezi 70 a 80 tisíci. Výjimkou byly v posledním období sezony 2014/2015 

a 2016/2017, kdy klub hrál 2. ligu, což se promítlo na návštěvnosti tak, že byla oproti předchozím 

letům téměř poloviční.  

Tabulka 4.4.10. Návštěvnost domácích utkání klubu SK Sigma Olomouc 

Sezona Průměrná návštěva Celkem 

2018/2019 4 647 74 357 

2017/2018 5 337 80 052 

2016/2017 2 449 36 730 

2015/2016 4 656 69 843 

2014/2015 2 661 39 917 

2013/2014 4 972 74 586 

Zdroj: SK Sigma Olomouc, https://www.sigmafotbal.cz/historie/navstevnost/  

 

4.4.7.2.2. Zimní stadion Olomouc 

Zimní stadion je součástí širšího areálu zahrnujícího mimo jiné hlavní stadion s kapacitou 

5 500 diváků nebo malou hokejovou halu. Stadion je celý majetkem města, v roce 2018 byla 

odkoupena jeho poslední část (malá hokejová hala, strojovna, související pozemky) za částku 

94 mil. Kč. 

Město jej dlouhodobě pronajímá hokejovému klubu HC Olomouc za symbolickou částku. 

Dlouhodobá koncepce rozvoje stadionu počítá s rozsáhlou rekonstrukcí, kterou technický stav 

vyžaduje. Jednou z variant je i přestavba na multifunkční halu, finální podoba rekonstrukce však ještě 

není dohodnuta. 

https://www.sigmafotbal.cz/historie/navstevnost/
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Vzhledem ke špatnému stavu střechy rozhodla v srpnu 2020 Rada města o její rekonstrukci, a to 

formou, která nebude komplikovat plánovanou komplexní rekonstrukci včetně případné přestavby 

na multifunkční halu, která by zlepšila možnosti města v pořádání sportovních i kulturních akcí. 

Na stadionu hraje hokejový klub HC Olomouc, který od sezony 2014/2015 působí v Extralize ledního 

hokeje, tedy v nejvyšší soutěži. V ní se třikrát z pěti sezon probojoval do čtvrtfinále (play-off sezony 

2019/2020 bylo zrušeno). 

Účast hokejistů v extralize zajišťuje poměrně významnou návštěvnost (s ohledem na kapacitu 

stadionu), která se pohybuje mezi 4 500 až 5 000 diváky. V sezonách, kdy HC Olomouc nepostoupila 

do play-off, je průměrná návštěvnost nižší, nicméně i tak je důležitým zdrojem návštěvnosti města, 

protože kromě místních fanoušků přijíždí do města i příznivci hostujících klubů. HC Olomouc navíc 

uzavřela se statutárním městem Olomouc dohodu o marketingové spolupráci, a tak je v rámci 

hokejových zápasů a přenosů město propagováno nejen na samotném stadionu, ale i v rámci 

přenosů na sportovních TV kanálech včetně celoplošné ČT Sport. Hokejové přenosy s účastí HC 

Olomouc měly v roce 2020 souhrnnou sledovanost 402 tis. diváků. 

Tabulka 4.4.11. Návštěvnost domácích utkání klubu HC Olomouc 

Sezona   Průměr   Celkem  

 2019/2020  3 223 116 151  

 2018/2019  4 899 128 228  

 2017/2018  4 650 133 340  

 2016/2017  3 330 121 002  

 2015/2016  5 129 134 687  

 2014/2015  3 646 153 373  

 2013/2014  3 026 80 595  

Zdroj: HC Olomouc, https://www.hc-olomouc.cz/zobraz.asp?t=navstevnost  

 

  

https://www.hc-olomouc.cz/zobraz.asp?t=navstevnost


   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              123 

4.4.7.2.3. Další sportovní infrastruktura pro pasivní sport 

Equine Sport Center Olomouc je jezdecký areál s tribunou pro 1 000 diváků, halou a venkovním 

kolbištěm na evropské úrovni. Ročně se zde pořádá velké množství divácky přitažlivých parkurových 

a drezurních závodů včetně významných mezinárodních závodů nejvyšší kategorie, jako je J&T 

BANKA CSI3*W Olomouc. 

Obrázek 4.4.8. Skokové závody v Equine Sport Centre Olomouc 

 

Zdroj: Equine Sports Centre 

 

DHK Zora Olomouc je házenkářský klub, jehož A-tým hraje dlouhodobě nejvyšší soutěž, MOL Ligu, 

kde patří k významným týmům. Od vzniku soutěže v roce 1993 získal tým tři tituly a několikrát 

skončil na druhém nebo třetím místě. Klub hraje domácí zápasy ve vlastní hale v házenkářském 

areálu v blízkosti Androva stadionu. Tato hala má kapacitu 450 diváků. 

Volejbalový klub Univerzity Palackého Olomouc (VK UP Olomouc) působí v nejvyšší volejbalové 

soutěži. Hned po vzniku samostatné české soutěže v roce 1993 dominovat tým házenkářské extralize 

čtyřmi po sobě jdoucími tituly. Další titul přidal v roce 2019, přičemž tři předchozí roky se probojoval 
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do finále. Od roku 2017 se stal také čtyřikrát vítězem Českého poháru a jednou skončil jako poražený 

finalista. Domovskou halou klubu je Sportovní hala Univerzity Palackého v Olomouci. 

FBS Olomouc je jedním z nejmladších sportovních subjektů, jehož vznik se datuje do roku 2001. 

Ženský tým působí od roku 2007 v Extralize žen ve florbale. V letech 2017 a 2019 spolupořádal klub 

významné florbalové akce, turnaj Euro Florbal Tour 2017 a finále Poháru České pojišťovny. Klub 

aktuálně hraje své zápasy ve Sportovní hale Čajkaréna Olomouc s kapacitou 276 diváků. 

 

4.4.7.2.4. Projekt Sportuj v Olomouci  

Jedná se o pilotní projekt platformy pro komunikaci na téma sportu, do které jsou mimo samotné 

statutární město Olomouc zahrnuty i sportovní kluby, které získávají od města finanční podporu. 

Hlavními pilíři jsou webový portál www.sportujvolomouci.cz, sociální sítě a mobilní aplikace pro 

systémy iOS a Android. Zde jsou dostupné informace o sportovních událostech a aktivitách, 

sportovních klubech i možnostech sportování v Olomouci obecně. 

 

Obrázek 4.4.9. Ukázka vizualizace portálu Sportujvolomouci.cz 

 

Zdroj: Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu na období 
2021–2024 

 

  

http://www.sportujvolomouci.cz/
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4.4.7.3. Sportovní akce 

Statutární město Olomouc dlouhodobě podporuje různé sportovní událost. Jejich přehled uvádíme 

dále v této kapitole. SMOl se u všech akcí většinou spolupodílí organizačně i finančně. Ve větším 

detailu jsme vybrali pouze některé, protože detailní popis všech akcí není možné v rozsahu tohoto 

dokumentu uskutečnit. 

4.4.7.3.1. Mattoni Olomouc Half Marathon 

Olomoucký půlmaraton je největší sportovní akcí pořádanou ve městě již od roku 2010. Jedná se 

o největší půlmaratón na Moravě a druhý největší v České republice. Na první ročník vyběhlo do 

ulic Olomouce 1 850 běžců a v zatím posledním ročníku v roce 2019 (2020 se nekonal) to bylo přes 6 

000 běžců v hlavním závodě a přes 10 000 běžců celkově. V roce 2019 bylo 59 % běžců z jiných částí 

ČR než z Olomouckého kraje.  

V roce 2018 (za rok 2019 tyto údaje nejsou k dispozici) bylo přítomno 9 756 běžců a celkem 

29 291 návštěvníků (běžců, jejich doprovodu apod.) Na každého běžce tak v průměru připadají další 

dva návštěvníci. Podle dostupných dat tito návštěvníci utratili v Olomouci v průměru 1 500 Kč na 

osobu. Celkové útraty byly 44,6 milionu Kč a ubytovací poplatky se dostaly na necelých 347 tis. Kč.  

Mattoni Olomouc Half Marathon tak přináší v poměru k celkové návštěvnosti velký podíl turistů! 

 

Obrázek 4.4.10. Záběr na centrum Olomouce v rámci TV přenosu na ČT Sport 

 

Zdroj: Česká televize, iVysilani 
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Pro město jsou podobné sportovní akce prospěšné hlavně z důvodu zvyšování povědomí o městě.  

Mattoni Olomouc Half Marathon je přenášen v mnoha médiích včetně České televize, kde poslední 

ročník sledovalo téměř 180 tisíc diváků. To dokáže zvýšit povědomí diváků o městě i díky tomu, že si 

ho mohou během přenosu prohlédnout, a může hrát roli i při výběru destinace pro trávení volného 

času. Významným faktorem je také zasazení jména města přímo do názvu sportovní akce. Už jen 

tento fakt, mnohokrát opakovaný, pomáhá zvýšit povědomí o daném městě.  

Dle informací od organizátora RunCzech je mediální hodnota události (tzn. hodnotu mediální 

expozice v ekvivalentu ceníkových cen daných mediatypů) vyčíslena na celkových 258 milionů Kč. 

Tuto hodnotu je ovšem třeba brát s rezervou, protože vychází z ceníkových cen, na které jsou pro 

koncového klienta aplikovány další slevy, které běžně dosahují 50–90 %. I tak se však bude reálná 

mediální hodnota pohybovat v řádech milionů korun. 

 

Obrázek 4.4.11. Startovní brána 

 

Zdroj: PIM 
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4.4.7.3.2. Czech Tour / Sazka Tour 

Czech Tour, od roku 2021 Sazka Tour, je etapový silniční cyklistický závod, jediný závod nejvyšší 

kategorie seriálu UCI Europe Tour v České republice, kterého se každoročně účastní cyklistické týmy 

nejvyšší kategorie. Jedna z etap tradičně startuje v Olomouci a vzhledem k účasti významných týmů 

láká diváky nejen ze samotného města. 

4.4.7.3.3. ITTF World Tour Czech Open  

Seriál World Tour ve stolním tenise je nejprestižnější sérií turnajů mužů a žen ve stolním tenise. 

Jedná se o turnaj kategorie World Tour, která zahrnuje 10 TOP turnajů světového okruhu. V 

Olomouci se pořádá již tradičně a patří mezi turnaje s největším počtem účastníků v celé sérii. Konání 

turnaje této kategorie řadí Olomouc mezi města jako je Dauhá, Hong Kong, Stockholm nebo 

Budapešť. Turnaj tedy pomáhá významně propagovat město ve světě. 

4.4.7.3.4. Parkurové a drezurní závody 

V Equine Sport Centre Olomouc se v průběhu roku pořádají velké národní i mezinárodní závody 

nejen v parkurovém skákání, ale i v drezuře. Největší pozornost bezpochyby mají J&T BANKA 

CSI***W Olomouc, jeden ze závodů Světového poháru v parkurovém skákání, CREDITAS Velká cena 

Olomouce – Český skokový pohár nebo finále Českého poháru v drezuře. I když jezdecký sport není 

na špičce popularity v ČR, zájem o něj v poslední době roste i v souvislosti s pořádáním finále Global 

Champions League – Prague Playoffs a toho lze nadále využít. Jezdectví navíc přitahuje často 

i movitější diváky, kteří mohou v Olomouci využít i další služby doposud zaměřené spíše na business 

klientelu. 

 

Možnosti aktivního sportování bezesporu podporují cestovní ruch.  Dle výzkumu Unique Selling 

Propositions pro CzechTourism má Aktivní sport v ČR roční potenciál přes 11 milionů člověko-

návštěv a do jisté míry vyhledávají aktivní sport na dovolené i ti, kteří mají jiný hlavní cíl. 

Ale i pasivní sport hraje velkou roli, ať už jako zdroj návštěvnosti ze strany sportovních fanoušků, 

kteří navštěvují zápasy svých oblíbených klubů, nebo jako forma prezentace pořádajícího města. 

V níže uvedené tabulce je patrné, že i navzdory tomu, že některé sportovní události se nekonaly 

(především nejvýznamnější akce Mattoni Olomouc Half Marathon), zápasy olomouckých klubů 

a sportovní události pořádané v Olomouci vidělo v roce 2020 (pouze v TV!) téměř 1,25 milionu 

diváků. Aktivity na podporu sportu tak statutárnímu městu Olomouci přinášejí sekundárně i velmi 

dobrý mediální zásah. V těchto aktivitách by se mělo i z hlediska cestovního ruchu dále pokračovat. 
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Významným oceněním těchto aktivit je i udělení titulu Evropské město sportu 2017, které Olomouci 

udělila asociace ACES. Tento titul, kterým se jinak mohou pyšnit jen další tři česká města, je také 

třeba dále využívat v komunikaci. 

Tabulka 4.4.12. Celková TV sledovanost (rating) sportovních událostí s účastí klubů z Olomouce 
nebo pořádaných v Olomouci. Sledovanost v tisících, v nákupní skupině 15+, rok 2020. 

Sport Sledovanost v tisících 

Basketbal                                                                        35     

Fotbal                                                                       471     

Hokej                                                                       402     

Jezdectví                                                                        30     

Judo                                                                       121     

Kanoistika                                                                        17     

Šerm                                                                          5     

Vodní pólo                                                                        38     

Volejbal                                                                       105     

Celkový součet                                                                    1 225     

Zdroj: ATO, PEM TV realizovaný Nielsen Admosphere, 2020  
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Tabulka 4.4.13. Seznam veřejných sportovních událostí, spolupořádaných SMOl 

Atletika Mattoni ½ Maraton Olomouc 

Barvám neutečeš 

IAAF World Athletic Day 

Hanácká laťka 

Run Tour  

Winter Run Olomouc 

Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje 

Maminy Run 

Basketbal Basketbalová Adidas akademie 

Bowling Mistrovství Evropy v bowlingu (1. šampionát ETBF v ČR) 

Cyklistika Czech Cycling Tour 

Uspořádání veřejného závodu v horských kolech 

Uspořádání závodu pro všechny věkové kategorie 

Uspořádání veřejného juniorského závodu 

Cyklistické časovky pořádané Sportovním klubem RELAX Olomouc 

Fotbal Fotbalová Adidas Lion sport akademie 

Turnaje mládeže pořádané OFS Olomouc s mezinárodní účastí 

Freestyle FREESTYLE JAM OLOMOUC 8 

Freestyle bruslení Mistrovství ČR ve freestyle bruslení 

Gymnastika Oblastní soutěž Team Gym Junior 

Házená Mezinárodního turnaj v házené žen – Pohár míru 

In-line Mistrovství ČR ve freestyle bruslení juniorů 

Večerní vyjížďky na kolečkových bruslích městem Olomouc 

Judo Olomoucký turnaj mládeže 

Kanoistika Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu 

Kickbox Galavečer bojových sportů GCF 49: MMA Cage Fight Olomouc 

Krasobruslení Memoriál Pavla Romana 

Minigolf Mistrovství ČR 

Finále extraligy družstev v minigolfu 

Orientační běh SOBOL – závody Hanácké oblasti v orientačním běhu 

Plavání Velká cena města Olomouce a Memoriál Jana Opletala 

Mistrovství České republiky družstev v plavání s ploutvemi 

Stolní tenis Světový pohár ve stolním tenise Czech Open World Tour Olomouc 

Mezinárodní mistrovství ČR akademiků ve stolním tenise jednotlivců 

Sportovní střelba Uspořádání střeleckých soutěží v pistolových disciplínách 

Šachy Olomoucké šachové léto 

Taekwondo Mezinárodní turnaj Scorpions Cup 

Tenis Mezinárodní tenisový turnaj žen ITS CUP 

Volejbal Mistrovství ČR ve volejbale seniorek 

Zdroj: Statutární město Olomouc 
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4.4.8. Volný čas 

4.4.8.1. Přírodní cíle 

Z výzkumu agentury Ipsos realizovaného pro agenturu CzechTourism vyplývá, že okolní příroda je při 

výběru místa, které hodlají turisté navštívit, důležitá pro téměř 90 % návštěvníků. A to bez ohledu na 

to, jaký je jejich primární motivátor výběru destinace (rekreační turismus, návštěva památek atd.) 

V tomto ohledu má město Olomouc díky rozsáhlému pásu parku o rozloze větší než 48 hektarů 

nespornou výhodu. Základem jsou tři historické parky vzniklé v průběhu 19. století na východním, 

jižním a západním okraji Olomoucké pevnosti. V průběhu 20. století se připojováním dalších 

parkových ploch docílilo vytvoření souvislého pásu zeleně kolem historického jádra. Zásadní 

výhodou a benefitem je právě umístění parků v těsné blízkosti historického centra, což vytváří pro 

návštěvníka oázu klidu a zeleně bez nutnosti delší cesty za město. Mezi nejvýznamnější parky patří 

Smetanovy sady, Bezručovy sady a Čechovy sady, které jsou kulturní památkou České republiky. Dále 

prstenec doplňuje Park na střelnici, Park pod dómem sv. Václava, Park pod letním kinem a Botanická 

zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Parkům je věnována samostatná kapitola 

4.2.2.2. Olomoucké parky.  

Dalším cílem mnoha návštěvníků je Svatý Kopeček, vzdálený pouze 8 km od středu Olomouce. 

Jedná se o jedno z nejoblíbenějších výletních i poutních míst v regionu, který rovněž nabízí podmínky 

pro rekreační vyžití v přírodě v podobě množství tras pro pěší i cykloturistiku. Zdejší dominantou je 

chrám Navštívení Panny Marie a v přilehlých lesích se na ploše více než 40 hektarů rozkládá 

návštěvnicky oblíbená Zoo Olomouc. Nedaleko ní začíná sedmikilometrová naučná stezka prolínající 

lesy Svatého Kopečku. V okolí Kopečku jsou také vyznačeny 4 trasy pro nordic walking. 

Ke vzdálenějším cílům patří Hanácké muzeum v přírodě, které představuje místní lidovou 

architekturu a tradice, což je v souladu se snahami o autentičnost jako jedním ze zásadních prvků 

udržitelného cestovního ruchu. Dále CHKO Litovelské Pomoraví tvořené pruhem lužních lesů a luk 

kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Vstupní branou Litovelského Pomoraví od 

Olomouce je již zmiňovaný Dům přírody Litovelského Pomoraví s informačním centrem. Celé 

Litovelské Pomoraví lze projet na kole v rámci mnoha cyklostezek. 

V CHKO Litovelské Pomoraví se nachází Přírodní koupaliště Poděbrady. Koupaliště je v letní sezoně 

velmi vyhledávané a patří k nejčistším koupalištím v kraji. Nachází se zde jedno restaurační zařízení, 

půjčovna lodí a paddleboardů. 
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Přírodní koupaliště Poděbrady se díky své poloze jeví jako ideální místo pro letní odpočinkovou zónu 

pro město s obrovským potenciálem v podobě přírodního koupaliště, biotopu a relaxační zóny. 

V současném stavu však neodpovídá požadovaným standardům.  

Město Olomouc nabízí návštěvníkovi i průvodce Do přírody ve městě, kde najde několik tras po 

čtvrtích a částech Olomouce, tematicky zaměřených na přírodu i historii a současnost. Průvodce je 

určen zájemcům o nenáročný turismus. 

4.4.8.2 Zábavní turistické cíle 

Silným trendem v oblasti cestovního ruchu je aktivní trávení dovolené a zážitkový turismus. Mezi 

nejpopulárnější turistické atraktivity v ČR patří právě takové cíle, které saturují poptávku po tomto 

typu trávení volného času. Ať už se jedná o populárně naučné parky zaměřené na technologie, jako 

je iQLandia v Liberci, Technopark v Plzni či zábavní parky jako Park Mirakulum. Do této kategorie 

patří také zoologické zahrady, lanové parky a stezky v korunách stromů.  

Jak je vidět z předchozího výčtu, některé podobné atraktivity v Olomouci již byly popsány v jiné části 

analýzy – Zoo Olomouc, Pevnost poznání Olomouc, Aquapark Olomouc. 

Nyní se podíváme na ty, které do této kategorie patří, ale zatím jim nebyl věnován prostor, byť 

mohou být z hlediska návštěvnosti méně významné než třeba Zoo Olomouc.  

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce (dále jen Sluňákov) se nachází 

v moderním nízkoenergetickém domě na okraji CHKO Litovelské Pomoraví a nabízí širokou škálu 

aktivit pro rodiny s dětmi, školky a širokou veřejnost. Je obklopen unikátní přírodní uměleckou galerií 

s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde můžou návštěvníci prožít nevšední zážitky při 

kontaktu s přírodou. 

Návštěvník si může zvolit z několika zážitkových prohlídek, vyzkoušet pátrací hry či „bádání“ 

v přírodě. Galerie v přírodě přibližuje krajinu lužních lesů kolem řeky Moravy. Dojem z přírody je 

navýšen o unikátní umělecké instalace. Celý areál může návštěvníkovi sloužit jako ideální 

odpočinková zóna od ruchu města. Výhodou Sluňákova je, že propojuje edukativní a zábavní aktivity, 

takže má potenciál přitáhnou širší okruh zájemců, kterým je zde nabízeno i ubytování. 
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Obrázek 4.4.12. Rajská zahrada ve Sluňákově 

 

Zdroj: www.slunakov.cz 

Dalším areálem, který je čistě zaměřený na sportovně zábavní aktivity, je Resort Hrubá Voda 

nacházející se 22 km od města Olomouc. Nabízí návštěvníkům a zejména rodinám s dětmi nejen 

ubytování, ale i sportovní areál s letním i zimním vyžitím. V areálu je 851 metrů dlouhá bobová 

dráha, stezky pro děti, dětský park s vodními prvky a bludištěm a možnost vyjížďky na koních. V zimní 

sezóně jsou v provozu sjezdovky s několika vleky a lanovkou. 
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Obrázek 4.4.13. Bobová dráha Resort Hrubá Voda 

 

Zdroj: www.resorthrubavoda.cz    

Dalším obdobným areálem je Ski areál Hlubočky. Jedná se o příměstský areál vzdálený cca 15 km od 

centra Olomouce. Areál nabízí v zimní sezoně 6 sjezdovek, vlek a pohyblivý koberec. V létě je 

k dispozici bobová dráha, jízda terénním vozem či lukostřelba. 

Přímo ve městě Olomouci se nachází klasický zábavní park pro děti Krokodýlek Olomouc. 

Nabízí širokou nabídkou atrakcí – lezeckou stěnou, motorkovou dráhu či plavbu v lodičkách. Dle 

poznatků IC Olomouc jsou informace týkající se zábavního parku Krokodýlek Olomouc v informačním 

centru často zjišťovány. Data o návštěvnosti však nemáme k dispozici. 

 

Blízkost přírodního cíle v okolí místa pobytu je významná pro velkou většinu návštěvníků.  V tomto 

ohledu má město Olomouc nespornou výhodu unikátním množstvím parkových ploch v těsné 

blízkosti historického centra. V současné situaci, kdy dochází k větší preferenci venkovních aktivit, je 

nezbytné využít dostatečný potenciál neustálým zlepšováním a rozvojem nových venkovních 

atraktivit pro návštěvníky. Dalším místem je lokalita Svatého Kopečku, která pro svůj další rozvoj 

potřebuje celkovou revitalizaci lokality. 

Přírodní koupaliště Poděbrady se díky své poloze jeví jako ideální místo pro letní odpočinkovou zónu 

pro město s obrovským potenciálem v podobě přírodního koupaliště, biotopu a relaxační zóny. 

V současném stavu však neodpovídá požadovaným standardům. 

http://www.resorthrubavoda.cz/
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Silným trendem v oblasti cestovního ruchu je aktivní trávení dovolené a zážitkový turismus. 

Příkladem může být Liberec, kde zážitkové a zábavní cíle vygenerují ročně 900 000 návštěvníků.  

Doporučením je proto vybudovat nový zážitkový cíl. Potenciál v této oblasti má také Sluňákov, který 

spojuje přírodu, edukativní a zábavní aktivity, ale jeho propagace jako turistického cíle je v kontextu 

široké nabídky dalších atraktivit spíše upozaděna. 

 

4.4.9. Olomouc region Card 

Jedním z klíčových projektů v cestovním ruchu města Olomouce je turistická slevová karta Olomouc 

region Card. Projekt karty funguje již od roku 2004, přičemž podle informací z roku 2020 na portálu 

Kudy z nudy existuje jen 10 karet podobného typu. Po pořízení karty má návštěvník volné či zlevněné 

vstupné do mnoha turistických cílů, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Přínosným benefitem je 

také možnost cestovat zdarma MHD.  

 

Od roku 2012 má karta své unikátní číslo uložené také ve formě čárového kódu, což by na technicky 

vybavených místech umožňovalo místo opisování čísla karty použít čtečku čárových kódů. Právě 

nutnost opisovat kód karty (někde i několikrát) enormně zvyšovala administrativní zátěž, což vedlo 

u některých atraktivit k uzavření paušální refundační smlouvy. Nicméně nutná digitalizace již byla 

realizována a od 1. 5. 2021 byl nový systém spuštěn. 

Karta se vydává ve dvou délkách platnosti - 48 hodin 5 dní, a dvou variantách – pro děti a pro 

dospělé. 

 

Tabulka 4.4.14. Prodeje Olomouc region Card 2014–2020 

Celkový prodej (ks) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7374 4034 5002 4224 4809 4190 8391 

Zdroj: Výroční zpráva Olomouc region Card 2020 

 

Prodeje karet se pohybují většinu času mezi 4 a 5 tisíci. Silný nárůst prodejů v roce 2020 souvisí 

s marketingovou akcí zřizovatelů, kteří zakoupili 5 664 karet pro účely propagace. V letním období 

2020 byly totiž karty Olomouc region Card propagovány i jako součást vizuálů kampaně na podporu 

domácího cestovního ruchu. Bez karet zakoupených na propagaci by celkové prodeje v roce 2020 



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              135 

činily jen 2 727 karet, tedy polovinu plánovaných prodejů. Otázkou je, jak se budou prodeje karet 

vyvíjet v roce 2021 a následujících a zda se podaří díky komunikaci zvýšit povědomí o kartě. 

 

Nejvíce lidí využívá Olomouc region Card (ORC) na vstup do Zoo Olomouc, Arcidiecézního muzea 

a Arcibiskupského paláce. 

Tabulka 4.4.15. Atraktivity v Olomouci, které patří do Top 10 nejnavštěvovanějších v rámci ORC 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Zoo Olomouc - Sv. Kopeček 1693 1601 1761 1594 2373 

Arcidiecézní muzeum 725 529 591 684 738 

Arcibiskupský palác 656 369 530 721 770 

Bobová dráha – Sport park Hrubá 

Voda 

459  - - 536 

Vlastivědné muzeum Olomouc 443 413 410 395 - 

Sbírkové skleníky 374 352 421 296 - 

- Subjekt nebyl daný rok v Top 10 

Zdroj: Výroční zpráva Olomouc region Card 2020 

 

Z prodejů ORC je zřejmé, že se nejvíce využívá v jarní a letní sezoně a dále v prosinci, kdy turisté 

přijíždějí do města kvůli adventním trhům a vánoční atmosféře. 

 

Graf 4.4.3. Sezónnost prodejů ORC 

 

Zdroj: Výroční zpráva Olomouc region Card 2020 
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Z výše uvedených prodejních dat také vyplývá, že z celkového počtu hostů v Olomouckém kraji, 

u nichž se dá zakoupení karty předpokládat (pro jednodenní návštěvníky nedává zakoupení při 

platnosti na 48 hodin smysl), si kartu zakoupil jen zlomek. V roce 2019 to bylo 4 190 karet na 

761 615 hostů v Olomouckém kraji, což znamená 0,5 %. Pro referenci, pokud by se karty prodávaly 

pouze v Olomouci, jednalo by se o 216 090 hostů, takže počet zakoupených karet činí necelá 2 %. 

I s přihlédnutím k tomu, že číslo obsahuje velké procento hostů přijíždějících v rámci kongresového 

turismu či na pracovní cestu, je počet zakoupených karet malý, což je v souladu s výzkumem 

společnosti Ipsos pro CzechTourism. Z něj vyplývá, že v rámci České republiky využívají slevové karty 

pravidelně 4 % návštěvníků, příležitostně 18 %. Jako důvod se uvádí neznalost produktu a toho, co 

může přinést. Důležitým zjištěním také je, že dotazovaní, kteří produkt nikdy nevyužili, by o karty 

měli zájem v případě, že by věděli, co jim nabízí.  

Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2020 byla Olomouc region Card nadprůměrně komunikována a dá 

se očekávat, že se tato kampaň může projevit i v dalším roce. 

 

Graf 4.4.4. Využití slevových turistických karet mezi turisty 

 

Zdroj: CzechTourism, Ipsos, září 2017 

 

Podle závěrečné zprávy ORC došlo v lednu 2021 k vypovězení spolupráce Národního památkového 

ústavu s Olomouc region Card. I když výhody karty nejsou pro památky NPÚ přímo na území 

Olomouce zásadní, pro kartu a její celkovou atraktivitu však objekty NPÚ v kraji zásadní jsou, a konec 

této spolupráce tak vnímáme jako ztrátu. Ke kartě je třeba přistupovat především jako 

k marketingovému nástroji pro propagaci kraje a města Olomouce, a tedy je třeba komunikovat ji 
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v rámci komunikace města. S ohledem na digitalizaci karty Olomouc region Card a s ohledem na 

udržitelný cestovní ruch by stálo za zvážení i doplnění stávajícího formátu karty o mobilní aplikaci. 

To by výrazně zjednodušilo nákup karty (například i přímo na místech, kde lze kartu využít) 

a samozřejmě i administrativu na straně památek, které kartu přijímají. Také by došlo k úspoře 

nákladů na výrobu karty. Stávající formát by bylo pochopitelně třeba po nějakou dobu zachovat pro 

technologicky méně zdatné cílové skupiny. 
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5. Rozvoj destinace cestovního ruchu 

5.1. Investice do cestovního ruchu 

5.1.1. Vybrané projekty s vazbou na cestovní ruch financované SMOl 

Město Olomouc investuje do mnoha projektů, kam patří i rozvoj a revitalizace různých atraktivit na 

svém území. Z výročních zpráv města za aktuální období jsme vybrali ty investice, které mají přímou 

vazbu na cestovní ruch. Samozřejmě dochází také k investicím do infrastruktury (silnice, tramvajové 

zastávky, cyklostezky atd.), které mají na cestovní ruch nepřímý dopad, ale množství je nad rámec 

této analýzy.   

Do projektů v Zoo Olomouc se investovalo celkem 35,8 milionů korun za posledních pět let. Z toho 

bylo investováno do projekční přípravy 5 milionů korun, 9,8 milionů do infrastruktury a 22 milionů 

korun do projektů. Například do výstavby afrického pavilonu Kalahari, vlčího safari, rekonstrukce 

ptačí voliéry a výběhu pro rysy.  

Tabulka 5.1.1. Projekty Zoo Olomouc 

Rok Investiční projekt s vazbou na cestovní ruch Investice v tis. Kč 

2020 Zoo Olomouc – terarijní expozice 816 

2020 Zoo Olomouc – expozice pro rysy 850 

2019 Zoo Olomouc – rekonstrukce ptačí voliéry 1 286 

2018 Zoo Olomouc – Safari v Zoo Olomouc, vlčí safari 4 411 

2017 Zoo Olomouc – výstavba afrického pavilonu Kalahari 10 412 

Zdroj: SMOl 

Plavecký stadion se dočkal investic do rekonstrukce zázemí a šaten a také do rekonstrukce a úprav 

toboganové věže. Celkové investice ze strany města přesáhly 42 milionů korun.  

Tabulka 5.1.2. Projekty Plavecký stadion Olomouc 

Rok Investiční projekt s vazbou na cestovní ruch Investice v tis. Kč 

2018 Plavecký stadion – toboganová věž 23 653 

2017 Plavecký stadion – toboganová věž a rekonstrukce zázemí 16 306 

2015 Plavecký stadion – rekonstrukce hygienického zázemí a šaten 2 414 

Zdroj: SMOl 
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Také v centru města byly provedeny sice menší, ale z pohledu turismu a pozice chytrého města 

důležité investice do inteligentních laviček. Ty jsou nabíjené solární energií a umožňují nabíjení 

telefonů a připojení na WiFi, což saturují základní potřeby dnešního moderního turisty. Zásadní 

investicí v centru pak byla investice do rekonstrukce radnice (viz níže). Dále se jednalo o investici do 

osvětlení a pítek na Horním a Dolním náměstí. 

 

Tabulka 5.1.3. Projekty MPR a centrum města 

Rok Investiční projekt s vazbou na cestovní ruch Investice v tis. Kč 

2017 Pítka Horní a Dolní náměstí 2 120 

2017 Radnice – rekonstrukce informačního centra, vrátnice 3 642 

2017 Solární inteligentní lavičky na území města Olomouce 330 

2014 Horní náměstí – osvětlení 2 981 

Zdroj: SMOl 

Obnova a rozvoj Výstaviště Flora Olomouc je významným investičním projektem s vazbou na 

cestovní ruch. Od roku 2014 se do rozvoje a obnovy rozária investovalo 174 milionů korun. Detaily 

o obnově rozária uvádíme v kapitole 4.2.2. 

Tabulka 5.1.4. Projekty Flora Olomouc 

Rok Investiční projekt s vazbou na cestovní ruch Investice v tis. Kč 

2019–2020 Částečná oprava a rekonstrukce zázemí a terárií palmového 

skleníku 

1 385 

2016 Rozárium – obnova 5 443 

2015–2018 Kompletní rekonstrukce oranžerie 19 182 

2015 Rozárium – obnova 25 925 

2014 Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 142 792 

Zdroj: SMOl 

K menším investicím pak patřily rekonstrukce zázemí zimního stadionu a Moravského divadla 

Olomouc. 

Tabulka 5.1.5. Další projekty 
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Rok Investiční projekt s vazbou na cestovní ruch Investice v tis. Kč 

2017 Zimní stadion – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten 1 812 

2015 Moravské divadlo Olomouc – rekonstrukce sociálního zařízení 1 471 

Zdroj: SMOl 

 

5.1.2. Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu  

V rámci programu IROP byla realizována oprava olomoucké radnice. Oprava byla z pohledu dotací 

realizována ve dvou fázích.  

První fáze se zaměřila na celkové zlepšení technického stavu a ochrany, došlo k provedení některých 

restaurátorských prací, k vybudování nové expozice v radniční věži, rozšíření prostoru informačního 

centra a úpravám vstupu do radnice. V rámci projektu byla připravena i virtuální prohlídka radnice a 

aplikace Panorama Olomouc s rozšířenou realitou. 

Druhá fáze se zaměřovala už především na rozsáhlé restaurátorské práce, včetně obnovy slunečních 

hodin a historických erbů na fasádě radnice. 

 

Tabulka 5.1.6. Projekty Integrovaného operačního programu 

Program Název projektu Celkové náklady Výše dotace 

IROP 

 

Obnova kulturní památky olomoucké radnice 65 942 903 Kč 56 245 160 Kč 

Obnova kulturní památky olomoucké radnice II 29 008 713 Kč 25 546 650 Kč 

 Zdroj: SMOl 
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5.1.3. Projekty z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 

Z dotací z programu OPŽP byly realizovány především projekty zaměřené na obnovu vegetace 

v parcích a některých ulicích. V rámci těchto projektů byly regenerovány dřeviny ve Smetanových, 

Čechových a Bezručových sadech, a to především skupiny keřů. Došlo také k ošetření stávajících 

a vysazení nových stromů do stromořadí v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech a podél ulic 

Lipenská a třída Kosmonautů. 

Posledním projektem bylo zateplení fasády a výměna oken a dveří za tepelně-izolační v budově Kina 

Metropol. 

Tabulka 5.1.7. Projekty Operačního programu Životní prostředí 

Program Název projektu Celkové náklady Výše dotace 

OPŽP 

 

Obnova vegetačních prvků v historických parcích 
v Olomouci 

4 091 726 Kč 2 319 060 Kč 

Zelená brána města Olomouce 3 368 000 Kč 1 352 467 Kč 

Kino Metropol – energetická opatření 8 990 300 Kč 1 943 096 Kč 

Obnova Rudolfovy aleje 857 079 Kč 514 248 Kč 

Zdroj: SMOl 

5.1.4. Další projekty a dotace 

5.1.4.1. Projekty k 20. výročí památky UNESCO 

Dva projekty byly realizovány také k 20. výročí zapsání sloupu Nejsvětější Trojice mezi památky 

UNESCO. Jeden z projektů byl spolufinancován z dotací Ministerstva kultury ČR a druhý z dotací 

Olomouckého kraje. Cílem projektů bylo zvýšení povědomí o sloupu Nejsvětější Trojice jako jedné 

z kulturních památek světového dědictví UNESCO v ČR a v zahraničí a organizace oslav v rámci 

zahájení Dnů evropského dědictví. 

Tabulka 5.1.8. Projekty z dotací Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje 

Program Název projektu Celkové náklady Výše dotace 

Ministerstvo 
kultury ČR 

UNESCO OLOMOUC 2020 – ČESTNÝ SLOUP 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

320 000 Kč 224 000 Kč 

Olomoucký kraj 20 LET V UNESCO 500 000 Kč 200 000 Kč 

Zdroj: SMOl 
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5.1.4.2. Dotace SMOl na projekty cestovního ruchu 

Město Olomouc poskytuje ze svého rozpočtu také dotace na projekty v cestovním ruchu. Mezi ně 

patří dotace na organizaci, propagaci nebo provoz některých akcí nebo atraktivit. Výčet akcí 

a projektů je velmi široký, a jak je patrné z tabulky níže, mezi lety 2015–2020 se jednalo téměř 

o 200 žádostí. Věnovat se podrobněji i jen těm schváleným z nich je nad rámec této analýzy. Proto 

alespoň pro ilustraci uvádíme, které akce nebo projekty byly v posledních letech podpořeny dotací 

SMOl. Jedná se například o projekt Rozkvetlé památky, Noc kostelů, Olomoucké „nejen“ 

shakespearovské léto, Plavby na motorové lodi Olomoucí nebo Garden Food Festival. 

 

Tabulka 5.1.9. Programové dotace SMOl v oblasti cestovního ruchu 

Roky Žádaná částka Dotace schválená 

RMO 

Počet žádostí Procento schváleného 

objemu dotací 

2015 2 623 400 Kč 945 000 Kč 32 36 % 

2016 2 752 705 Kč 1 381 955 Kč 33 50 % 

2017 2 207 396 Kč 1 095 000 Kč 31 50 % 

2018 2 029 200 Kč 995 000 Kč 30 49 % 

2019 2 160 438 Kč 695 600 Kč 30 32 % 

2020 3 034 445 Kč 2 071 445 Kč 33 68 % 

Celkový součet 14 807 584 Kč 7 184 000 Kč 189 49 % 

Zdroj: SMOl 

 

Tabulka 5.1.10. Víceleté dotace SMOl v oblasti cestovního ruchu 

Roky Žádaná částka Dotace schválená 

RMO 

Počet žádostí Procento schváleného 

objemu dotací 

2017–18 950 000 Kč 725 000 Kč 3 76 % 

2018–19 1 020 000 Kč 400 000 Kč 2 39 % 

2019–20 900 000 Kč 900 000 Kč 2 100 % 

Celkový součet 2 870 000 Kč 2 025 000 Kč 7 71 % 

Zdroj: SMOl 
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5.2. Udržitelný rozvoj CR 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu znamená takové aktivity spojené s cestováním, které uspokojí 

potřeby účastníků cestovního ruchu a zároveň pomůžou rozvoji destinace. V zásadě to znamená 

vybalancovat ekonomické přínosy turismu se strategickými zájmy města, kterými je udržitelnost 

a zvyšování kvality života obyvatel či zajištění jejich bezpečnosti. To znamená maximalizovat pozitiva 

cestovního ruchu a minimalizovat negativa spojená s případným masovým turismem. Zásadní je zde 

péče o destinaci či případnou segmentaci turistů, pokud se cestovní ruch stává již neudržitelným. To 

jest preferovat cílený marketing na skupiny se zájmem o destinaci a život v ní. Zde může jít například 

o cílení na stříbrnou generaci, rodiny s dětmi, kongresové turisty či obecněji kultivované 

a bezproblémové turisty místo „party turistů“. 

Samozřejmě ne vždy se musí u masového turismu jednat jen o negativní aktivity, jako je znečišťování 

odpadky, přetížení dopravy nebo přítomnost tzv. zámků lásky. 

Často se jedná i o efekty tzv. standardizace nebo komodizace, kdy turisté sice přijíždějí za poznáním 

nové destinace, ale zároveň vyžadují známé produkty a služby. Nabídka se pak často přizpůsobuje 

této poptávce a místo lokálních restaurací nebo kaváren vznikají pobočky mezinárodních řetězců. 

Podobným efektem přizpůsobení poptávce je nabídka suvenýrů, pseudo-lokálních produktů nebo 

přesvědčování turistů o „autentičnosti“ určitého výrobku, místa nebo aktivity.  

 

5.2.1. Olomouc z pohledu udržitelného cestovního ruchu 

První pohled by měl směřovat na intenzitu cestovního ruchu, která se počítá jako počet přenocování 

hostů na počet obyvatel. Republikový průměr je 5,33, v Olomouci to je 3,64. Místa s nejvyšší 

intenzitou cestovního ruchu v ČR dosahují hodnot i větších než 40, Olomouc má v tomto ohledu tedy 

ještě rezervu. A to i přesto, že ve srovnání s okolními nebo podobně velkými městy má intenzitu 

cestovního ruchu spíše větší. 

Olomouc se jako městská destinace intenzivně snaží vyřešit nejtypičtější problém městských 

destinací z hlediska udržitelnosti, a to dopravu. Projekt udržitelné městské mobility si dává za cíl 

navrhnout takový dopravní systém, který bude udržitelný z hlediska sociálního, ekonomického 

a environmentálního. Projekty navrhované v rámci PUMMO zahrnují návrhy na regulaci dopravy 

v určitých částech města, změny ve vazbách individuální a hromadné dopravy (P+R parkoviště 

apod.), bezbariérovou dopravu nebo podporu bikesharingu a carpoolingu jako udržitelných forem 

cestování po městě. 
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Mapa 5.2.1. Návštěvnost a intenzita cestovního ruchu ve vybraných městech, 2020 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

5.2.2. Aktivity města Olomouce s vazbou na udržitelný cestovní ruch 

Projekty města Olomouc také směřují na udržitelnost v oblasti udržování kulturních tradic, rozvoje 

lokální gastronomie a podpory lokálních výrobků. Již dříve zmiňované projekty Ochutnejte Hanou 

nebo Olomoucký tvarůžkový festival jsou projekty právě z této kategorie. Patří sem ale i projekty 

zaměřené na historii města, které v rámci udržitelného cestovní ruchu cílí na autentičnost. 

Těmito aktivitami působí město právě proti výše uvedeným efektům standardizace a komodizace 

snižujícím udržitelnost cestovního ruchu. 

Udržitelnost cestovního ruchu je v městských destinacích propojena také s efektivním sběrem 

a tříděním odpadu. Jen namátkou, Olomouc v této oblasti testuje chytré odpadkové koše, které mají 

díky integrovanému lisovacímu systému mnohem větší kapacitu. Ve městě také probíhá náhrada 

nadzemních kontejnerů na tříděný odpad za polozapuštěné, které při stejné využité ploše nabízejí 

mnohem větší objem. 

Významnou aktivitou města je také boj proti vizuálnímu smogu ve městě, který se opírá o novou 

metodiku „Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím 
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ochranném pásmu – metodika pro kvalitní praxi“. Cílem metodiky je působit především edukativně 

na majitele provozoven a domů, ale i širokou veřejnost o problematice a možnostech řešení. Od roku 

2022 je v plánu rozšířit městské dotace i o dotace na návrh nových reklamních poutačů splňujících 

pravidla daná novou metodikou. Další aktivitou města Olomouce je „Koncepce předzahrádek 

restauračních zařízení v městské památkové rezervaci a ochranném pásmu“. Jejím cílem je 

sjednocení požadavků na vzhled restauračních předzahrádek a omezení vizuálního smogu.  

 

Olomouc je také zřizovatelem významné atraktivity zaměřené na ekologický a udržitelný cestovní 

ruch. Jedná se o již dříve popsaný Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 

(dále jen Sluňákov). Jeho základem je moderní nízkoenergetická budova s efektivně nastaveným 

hospodařením s vodou, která ukazuje trendy moderního ekologického cestování. 
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6. Analýza poptávky 

6.1. Vývoj počtu hostů v Olomouci 

 

Vývoj počtu hostů a přenocování 

v HUZ pokračuje v rostoucím trendu 

nastoleném již v letech 2012 a 2013.  

V roce 2019 se počet hostů oproti 

roku 2012 zdvojnásobil a celkově se 

blížil 220 tisícům. Data za rok 2020 

však samozřejmě nebudou vzhledem 

k epidemii COVID-19 zdaleka 

dosahovat hodnot z roku 2019. 

 

 

Graf 6.1.1 Vývoj počtu hostů a přenocování 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj návštěvnosti je dynamický, nicméně celá ČR zažívala v daném období nárůst počtu hostů. Jak 

je zřejmé z tabulky níže, Olomouc rostla více než ČR nebo Olomoucký kraj, i když kraj samotný také 
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rostl rychleji než ČR. Vzorec rychlého růstu je evidentní i u Brna, Ostravy nebo Liberce. Naproti tomu 

Zlín nebo Hradec Králové zažili pokles, respektive stagnaci. 

Celkově lze tento růst přisoudit pozitivnímu vývoji ekonomiky ve světě i v ČR a s tím souvisejícímu 

zájmu o cestování. Jenom v ČR vzrostla ve sledovaném období průměrná mzda téměř o třetinu, ze 

24 906 Kč v roce 2014 na 32 923 Kč v roce 2019. Podobně vzrostl i čistý disponibilní důchod na 

obyvatele z 209 tis. Kč na 268 tis. Kč. Naopak index spotřebitelských cen vzrostl pouze o 8,6 %. 

V populaci tedy zůstalo více prostředků na spotřebu a ty bylo možné investovat do cestování. 

 

Specificky v případě Olomouce se dá vyšší nárůst oproti průměru ČR i kraje přisoudit rozšiřující se 

nabídce i marketingovým aktivitám města. 

Tabulka 6.1.1. Index vývoje návštěvnosti  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Brno 100 104 115 141 156 171 

Hradec Králové 100 104 111 108 118 118 

Liberec 100 113 135 159 170 188 

Olomouc 100 103 125 136 150 164 

Ostrava 100 103 109 124 128 133 

Zlín 100 91 93 98 99 99 

Česká republika 100 110 118 128 136 141 

Olomoucký kraj 100 112 123 135 144 156 

 Zdroj: ČSÚ 

 

Také počet přenocování v HUZ se v celkovém pohledu držel nastoleného trendu s průměrným 

počtem přenocování kolem 1,7 noci na hosta. I když je v datech patrný mírný pokles v této metrice, 

je způsoben především delším počtem přenocování na hosta v referenčním roce 2013, jelikož poté je 

vývoj již stabilní, i když ne rostoucí.  
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Tabulka 6.1.2. Počet hostů a počet přenocování celkem v HUZ 2014–2019, Olomouc 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nárůst 
2019/13 

Nárůst 
2019/18 

Hosté 
celkem 

132 119 136 582 165 262 179 226 198 275 216 090 72,30 % 9 % 

Přenocování 
celkem 

222 760 228 355 279 536 294 812 333 392 366 246 66,30 % 10 % 

Počet nocí 1,69 1,67 1,69 1,64 1,68 1,69 -3,49 % 0,80 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

Průměrný počet přenocování je v Olomouci nižší, než je celorepublikový průměr i průměr 

Olomouckého kraje. V tabulce níže uvádíme srovnání s jinými městy a oblastmi. Z ní je patrné, že 

podobně velká i blízká města mají vyšší průměrný počet přenocování než Olomouc. Ovšem vzhledem 

k tomu, že Olomouc nemá velký rozdíl mezi délkou návštěvy rezidentů a nerezidentů, nelze zcela 

potvrdit, že by Olomouc byla pro nerezidenty jen průjezdní destinací. Pokud by tomu tak bylo, rozdíl 

v počtu nocí rezidentů a nerezidentů by byl spíše podobný datům z Českých Budějovic. 

Jedno z možných vysvětlení jsme naznačili již v části 4.3.2., kde jsme poukazovali na to, že kongresoví 

návštěvníci pravděpodobně tvoří velkou část hostů v Olomouci. Obvyklá doba trvání kongresů je  

2–3 dny, což může vést právě ke snižování průměrné délky pobytu. 

 

Tabulka 6.1.3. Průměrný počet přenocování 

Města 

Průměrný počet nocí 2019 

Rezidenti Nerezidenti 

České Budějovice 1,64 1,28 

Hradec Králové 1,79 1,98 

Liberec 1,93 2,5 

Olomouc 1,69 1,7 

Zlín 2,08 2,17 

Česká republika 2,69 2,5 

Olomoucký kraj 3,3 1,97 

Zdroj: ČSÚ 
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Na druhou stranu ani na celorepublikové nebo krajské úrovni nedochází k růstu počtu přenocování, 

ve sledovaném období naopak došlo spíše k mírnému poklesu. Olomouc tedy, ač absolutní počty 

přenocování jsou nižší, dokáže alespoň držet stabilní, neklesající hodnoty. 

 

Tabulka 6.1.3. Průměrný počet přenocování v čase, vybraná území 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Olomouc 1,69 1,67 1,69 1,64 1,68 1,69 

Česká republika 2,76 2,74 2,7 2,66 2,61 2,59 

Olomoucký kraj 3,28 3,25 3,22 3,09 3,09 3,04 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zajímavý pohled se naskýtá při rozdělení hostů na rezidenty a nerezidenty. Zatímco v roce 2014 byl 

poměr rezidentů a nerezidentů prakticky vyrovnán, data za rok 2019 ukazují, že poměr hostů 

přijíždějících z Česka a hostů ze zahraničí je už 60 ku 40 ve prospěch českých hostů. Navíc se nejedná 

o žádný výkyv, tyto pomyslné nůžky se od roku 2015 rozevírají celkem jednoznačně. Jedná se 

o změnu významnou i v poměru k celému Olomouckému kraji, kde je sice podíl DCR výrazně vyšší 

(zhruba 80 %), ale navzdory obdobně rostoucímu počtu hostů po celé sledované období stabilní. 

 

Graf 6.1.2. Vývoj počtu hostů – rezidentů a nerezidentů 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Důležité je, že i když počet nerezidentů v HUZ neroste stejně rychle jako u rezidentů, průměrný 

počet nocí strávených ve městě je stabilní. Je však také téměř identický s počtem nocí u domácích 

návštěvníků, což značí, že se nedaří zahraniční návštěvníky udržet ve městě déle než ty domácí. I to 

podporuje úvahy o významném vlivu kongresového, potažmo business turismu v Olomouci. 

 

Tabulka 6.1.4. Počet hostů (nerezidentů) a počet přenocování v HUZ 2012–2019, Olomouc 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nárůst 

2019/1

3 

Nárůst 

2019/1

8 

Hosté celkem 53 530 59 843 63 860 64 537 72 424 81 014 82 510 85 914 43,6 % 4 % 

Přenocování 

celkem 
90 708 100 379 111 083 110 632 123 137 132 497 142 659 145 882 45,3 % 2 % 

Počet nocí 1,69 1,68 1,74 1,71 1,70 1,64 1,73 1,70 1,23 % -1,79 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

Díky kontinuálnímu růstu návštěvnosti, který je i rychlejší než republikový nebo krajský průměr, má 

město Olomouc skvělou výchozí pozici do dalšího období. Nedostatkem zde však může být stagnující 

průměrný počet přenocování ve městě, který je navíc nižší než průměr v ČR. Stručně řečeno, turisty 

se daří do města dostat, ale už ne udržet je tam delší dobu. 

 

Existují dva způsoby, jak nastalou situaci v cestovním ruchu řešit – buď se vydat cestou retence, tedy 

snažit se zákazníky udržet ve městě delší dobu, nebo cestou akvizice (což je vlastně aktuální stav), 

tedy zvyšovat počet „nových“ návštěvníků. U akvizice opomíjíme, že se může jednat i o opakované 

návštěvníky, podstatné pro nás je, zda stále zůstávají jen kratší dobu. 

V návrhové části je proto třeba zamyslet se nad tím, kterou z těchto cest se vydat, případně jak 

připravit komunikační a rozvojový plán tak, aby šlo obě varianty zkombinovat.  
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6.2 Struktura hostů v Olomouci 

Úvodem je třeba poznamenat, že některé statistické informace obsažené v této kapitole v předchozí 

strategii již nejsou z důvodu ochrany osobních a individuálních údajů na základě Zákona o státní 

statistické službě a některých nařízení Evropské komise, dostupné. Jedná se především o návštěvnost 

dle kategorií ubytování nebo sezónnost dle zemí, a tyto informace tedy nemůžou být součástí 

analýzy struktury hostů. Některé nedostupné informace se pokusíme nahradit z jiných zdrojů. 

 

Jak už jsme podotkli, v Olomouci jsou momentálně nejsilnější cílovou skupinou návštěvníků Češi, a to 

s podílem lehce přesahujícím 60 %. 

Pohled na tabulku s přehledem dle zemí ukazuje, že nejvíce zahraničních návštěvníků míří do 

olomouckých hotelů ze Slovenska, Polska, Ruska, Německa a Ukrajiny. Enormní propad návštěvnosti 

zaznamenala v roce 2019 Velká Británie, která je z pohledu návštěvnosti téměř eliminována. 

K meziročnímu propadu návštěvnosti na méně než třetinu bezpochyby přispěla situace ohledně 

Brexitu. 

 

Tabulka 6.2.1. Počty hostů v HUZ dle zemí v Olomouci 

Země 2016 2017 2018 2019 Podíl na návštěvnosti 2019 

CZE 92 921 75 171 116 515 129 516 60,10 % 

SVK 9 918 8 133 11 985 13 344 6,20 % 

POL 8 107 5 677 9 500 11 026 5,10 % 

DEU 9 668 6 464 8 559 7 833 3,60 % 

RUS 5 330 8 544 7 079 10 232 4,80 % 

UKR 4 859 5 358 4 940 6 086 2,80 % 

AUT 3 327 3 914 4 424 4 275 2,00 % 

ESP 4 690 2 349 3 389 3 995 1,90 % 

ITA 2 381 2 140 3 160 2 819 1,30 % 

GBR 2 938 2 174 3 018 855 0,40 % 

Ostatní 2 519 20 310 26 869 25 423 11,80 % 

CELKEM 146 658 140 234 199 438 215 404  

Zdroj: ČSÚ 
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Na základě dat z IC Olomouc jsme odhadli návštěvnost v měsících. Nejsilnější sezónou je léto – 

červenec až září, v případě českých návštěvníků je také výraznou sezónou období Vánoc. 

 

Graf 6.2.1. Odhad sezónnosti návštěvnosti v Olomouci, domácí vs. příjezdový cestovní ruch, 2017 

 

Zdroj: IC Olomouc 

 

6.2.1 Klíčové trhy  

6.2.1.1. Česká republika  

Klíčovou cílovou skupinou jsou a vzhledem k aktuální situaci také v blízké budoucnosti budou domácí 

turisté. Dosavadní výrazný nárůst mezd v ČR může být příslibem, že čeští turisté budou i nadále 

schopni a ochotni platit za kvalitní služby i odpovídající ceny. Potvrzují to také zkušenosti z období 

koronavirových omezení cestování do zahraničí, konkrétně ve výzkumu připraveném UPOL i 

v ekonomické analýze o platbách kartami z pera ekonoma Davida Navrátila. 

Český trh má mnoho výhod. Například je zde oproti zahraničí výrazně jednodušší zasáhnout cílovou 

skupinu prostřednictvím médií a předat jim klíčovou informaci. Značka Olomouc pak také není na 

českém trhu neznámý pojem, a je tedy snazší prezentovat její aktuální nabídku. 
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Tabulka 6.2.2. Počty hostů z ČR v HUZ v Olomouci  
2016 2017 2018 2019 

Hosté 92 921 75 171 116 515 129 516 

Přenocování 156 744 140 137 194 463 219 651 

Prům. počet nocí  1,69 1,86 1,67 1,70 

Zdroj: ČSÚ 

6.2.1.2. Slovensko  

Slováci jsou aktuálně nejpočetnější skupinou zahraničních turistů v Olomouci. Ročně jich do 

Olomouce přicestuje přes 13 tisíc. Od ostatních zdrojových zemí je obecně více charakterizují 

návštěvy příbuzných a známých a také cesty za nákupy. Velmi u nich ale rezonuje i návštěva památek 

a také gastroturismus. Hodně přitom čerpají z předešlých zkušeností z návštěvy ČR, což potvrzuje 

analýza Domácí a příjezdový cestovní ruch a country report agentury CzechTourism. Slovenští turisté 

si většinou cestu organizují sami. 61 % volí pro dopravu automobil, ale 30 % také pro dopravu do ČR 

volí vlak, což může především pro směr od Bratislavy, vzhledem k horším parametrům trati Brno–

Olomouc, působit komplikace. 

I slovenský trh je dobře marketingově oslovitelný, výhodou je i nezanedbatelný zásah českých 

televizních stanic na slovenském trhu. Na Slovensku je pak Olomouc přece jenom známé město, 

a tak je na co komunikačně navázat. 

Tabulka 6.2.3. Počty hostů ze Slovenska v HUZ v Olomouci  

 2016 2017 2018 2019 

Hosté 9 918 8 133 11 985 13 344 

Přenocování 16 914 13 561 20 601 23 389 

Prům. počet nocí  1,71 1,67 1,72 1,75 

Zdroj: ČSÚ 
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6.2.1.3. Polsko  

Vývoj návštěvnosti polských turistů je veskrze pozitivní i nadále a Polsko se dostalo na druhé místo 

v počtu zahraničních návštěvníků. Podobně jako Slováci cestují i Poláci primárně na základě 

předchozích zkušeností, případně informací z internetu, cestu si organizují sami a povětšinou cestují 

autem. Jako hlavní důvod návštěvy ČR deklarují především návštěvy kulturních a přírodních památek 

nebo pěší turistiku. Církevní turismus uvádí jen 6 % turistů z Polska. To sice neznamená, že by 

olomoucké památky s vazbou na Polsko (Sarkandrova kaple, relikviář s krví Jana Pavla II.) neměly pro 

tyto návštěvníky potenciál, ale bude třeba k jejich komunikaci přistupovat moderněji. Velký potenciál 

má polský trh i díky blízkosti velkých aglomerací nedaleko českých hranic. 

Tabulka 6.2.4. Počty hostů z Polska v HUZ v Olomouci  
2016 2017 2018 2019 

Hosté 8 107 5 677 9 500 11 026 

Přenocování 12 530 8 964 15 922 17 352 

Prům. počet nocí  1,55 1,58 1,68 1,57 

Zdroj: ČSÚ 

 

6.2.1.4. Rusko  

Návštěvníci z Ruska jsou aktuálně třetí nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků, ale jejich 

návštěvnost v čase poměrně kolísá, stejně jako délka jejich pobytu. Dopravují se do ČR téměř 

výhradně letecky, je tedy nutné počítat s horší dostupností města a také s tím, že Olomouc nebude 

jejich primárním cílem v ČR. To potvrzuje i délka pobytu kolem 1,2 nocí. V ČR celkem totiž turisté 

z Ruska zůstávají často déle než 5 nocí. Významným zdrojem informací jsou pro ně CK, je tedy 

podstatná i aktivita na ruském trhu, což může být v současné geopolitické situaci komplikace. Pro 73 

% jsou motivátorem návštěvy kulturní památky.  

Tabulka 6.2.5. Počty hostů z Ruska v HUZ v Olomouci     
2016 2017 2018 2019 

Hosté 5 330 8 544 7 079 10 232 

Přenocování 7 152 10 173 10 701 12 222 

Prům. počet nocí  1,34 1,19 1,51 1,19 

Zdroj: ČSÚ 
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6.2.1.5. Německo  

Němečtí turisté jsou v Olomouci poměrně etablovaní a většina z nich má už nějakou předchozí 

zkušenost s návštěvou ČR, z níž čerpá informace pro další návštěvy. Pokud nemají zkušenost vlastní, 

získávají němečtí turisté informace od příbuzných a známých, popřípadě z internetu. Zatímco v ČR se 

obvykle pohybují na kratších výletech do 2 dní, v Olomouci setrvávají v průměru 2,3 noci.  

Německé turisty lákají především historické a přírodní památky, ale také gastronomie a společenský 

život. V ČR je obzvlášť zajímají kostely a duchovní místa nebo pivní události, což dobře navazuje na 

nabídku Olomouce.  

Marketingově je vhodné pracovat nejen s aktivitami ZZ CzechTourism v Berlíně, ale i s komunikací na 

internetu.     

 

Tabulka 6.2.6. Počty hostů z Německa v HUZ v Olomouci   
2016 2017 2018 2019 

Hosté 9 668 6 464 8 559 7 833 

Přenocování 18 882 12 945 17 308 18 102 

Prům. počet nocí  1,95 2,00 2,02 2,31 

Zdroj: ČSÚ 

6.2.1.6. Ukrajina  

Ukrajina je trh, který je z pohledu ČR převážně tranzitní, i když se nyní průměrný počet nocí 

v Olomouci zvedá, což může být zajímavým signálem. Nicméně geopolitická situace není v souvislosti 

s Ukrajinou opět příznivá. Aktuálně se jedná o trh s malým potenciálem rozvoje.   

  Tabulka 6.2.7. Počty hostů z Ukrajiny v HUZ v Olomouci  

 
2016 2017 2018 2019 

Hosté 4 859 5 358 4 940 6 086 

Přenocování 5 415 6 450 7 067 7 928 

Prům. počet nocí  1,11 1,20 1,43 1,30 

Zdroj: ČSÚ 
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6.2.1.7. Rakousko  

Rakousko je blízký trh s rostoucí tendencí. Z pohledu informačních zdrojů a motivací je hodně 

podobný německému trhu. Na rozdíl od něj má ale v Olomouci nižší průměrný počet přespání. 

Předchozí strategie negativně hodnotila zrušení ZZ CzechTourism ve Vídni. Od té doby však bylo ZZ 

obnoveno a mezi ním a městem byla navázána intenzivní spolupráce. 

 Tabulka 6.2.8. Počty hostů z Rakouska v HUZ v Olomouci    
2016 2017 2018 2019 

Hosté 3 327 3 914 4 424 4 275 

Přenocování 5 841 6 754 7 829 7 087 

Prům. počet nocí  1,76 1,73 1,77 1,66 

Zdroj: ČSÚ 

6.2.1.8. Itálie  

Itálie je jako zdrojový trh Olomouce poměrně stabilní. Italové využívají jako zdroj informací 

především známé a potom internet, cestovní kanceláře využívá asi 15 % z nich. Obvykle se dopravují 

letecky (44 %), nebo autem (37 %). Momentálně neexistující letecké spojení do blízkých letišť může 

snižovat atraktivitu Olomouce.  

Velmi preferují návštěvy kulturních památek (výrazně více, než ostatní trhy) a také gastroturismus. 

Církevní turismus pak vyhledává 10 % z nich. Průměrným počtem přenocováním v Olomouci jsou 

mírně nad průměrem, ale i tak se jedná o zhruba polovinu přenocování v ČR, je tedy pravděpodobné, 

že Olomouc není pro ně jedinou destinací.  

 Tabulka 6.2.9. Počty hostů z Itálie v HUZ v Olomouci    
2016 2017 2018 2019 

Hosté 2 381 2 140 3 160 2 819 

Přenocování 4 079 3 449 5 548 5 170 

Prům. počet nocí  1,71 1,61 1,76 1,83 

Zdroj: ČSÚ 
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6.2.2. Shrnutí  

Klíčovými zdroji cestovního ruchu jsou pro Olomouc aktuálně Česká republika a okolní trhy, které 

dohromady tvoří téměř 80 % návštěvnosti. Vzhledem k tomu i vzhledem k aktuální situaci nejen 

s COVID-19, ale i geopolitickou situací (Rusko, Ukrajina, Velká Británie, Čína), je vhodné se i pro další 

rozvoj soustředit maximálně právě na tyto trhy. Výhoda je kromě geografické blízkosti i do jisté míry 

společná historie. Zároveň lze těžit i z velmi časté předchozí zkušenosti s cestováním do ČR.  

Také komunikačně jsou tyto země jednodušší na oslovení a lze v nich i dobře využít synergie 

s aktivitami zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, která jsou dostupná ve všech okolních 

zemích, tj. na Slovensku, v Rakousku, Polsku i Německu. 

Samozřejmě to neznamená zcela opomíjet vzdálené trhy, kdy například Jižní Korea má dlouhodobý 

zájem o ČR a aktivity probíhaly před COVID-19 velmi intenzivně i v Japonsku.  
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6.3 Jednodenní návštěvníci 

Dlouhodobé, robustní a jednotné výzkumy jednodenních návštěvníků (výletníků) na úrovni města 

Olomouce nebyly dlouho dostupné. V rámci výzkumů domácího a příjezdového cestovního ruchu, 

které zajišťuje agentura CzechTourism a MMR jsou takové statistiky dostupné jen na úrovni kraje. 

Se zaměřením na město samotné vznikl projekt „Profil návštěvníka města Olomouce“ realizovaný 

dle zadání města v letech 2017, 2018 a 2020 výzkumníky z Univerzity Palackého. Výzkum byl 

bezpochyby reakcí na zjištění předchozí strategie, která poukazovala na nedostatek informací 

o výletnících v Olomouci. Sběr dat v aktuální vlně proběhl již v období pandemie COVID-19 (srpen–

září 2020), a jakkoliv přináší zajímavá data, je otázkou, jak moc bude možné zjištění projektovat do 

budoucna. Výzkum z let 2017–2018 je založen na výpovědích 503 respondentů, výzkum v roce 2020 

na odpovědích 307 respondentů. 

 

Stále nevyřešeným nedostatkem je nedostupnost dat o celkové návštěvnosti jednodenních 

návštěvníků ve městě z pohledu absolutních počtů. Tento nedostatek se pokusíme alespoň 

aproximovat kombinací dat z výše uvedeného výzkumu a dat o návštěvnosti. 

 

V letech 2017–2018 strávilo téměř 55 % českých návštěvníků v Olomouci pouze jeden den, tedy 

nepřespávali ve městě. Zahraničních jednodenních návštěvníků bylo oproti tomu jen 23 %. 

Zahraniční návštěvníci strávili ve městě povětšinou 2 dny (přes 1/3 z nich), 3–4 dny nebo 5 a více dní 

pak shodně okolo 1/5 z turistů ze zahraničí. Čeští turisté pak buď jednou přenocovali (18 %) nebo 

strávili ve městě pět a více dní (17 %). 

V roce 2020 se s epidemií COVID-19 situace změnila a shodně téměř dvě pětiny českých 

i zahraničních návštěvníků ve městě nepřenocovalo. Třetina zahraničních turistů přespala jen 

jednou, 1/6 pak ve městě strávila 5 a více dní. Oproti tomu čeští turisté strávili ve městě výrazně 

delší dobu a zhruba čtvrtina v Olomouci strávila 5 a více dní. Tento velký posun jednoznačně ukazuje 

reakci českých turistů na koronavirovou situaci a omezení spjatá s cestováním mimo ČR, kdy se více 

rozhodovali strávit dovolenou ve své vlasti. 
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Při aproximaci počtu jednodenních návštěvníků jsme postupovali následovně. Díky výzkumu z roku 

2018 máme alespoň částečný přehled o podílu jednodenních návštěvníků mezi rezidenty 

i nerezidenty, tedy víme, kolik procent jednodenních návštěvníků se vyskytuje v těchto skupinách. 

Tyto podíly jsme podrobili i srovnání s údaji z výzkumu na úrovni kraje, které agentura CzechTourism 

získává na základě zbytkových dat mobilních operátorů. Údaje z výzkumu SMOl/UPOL a z analýzy 

CzechTourism se liší jen minimálně (viz tabulky 6.3.1. a 6.3.2.). Pro referenci, z výsledků výzkumu pro 

CzechTourism na úrovni Olomouckého kraje plyne, že procentuální podíly hostů a jednodenních 

návštěvníků v kraji jsou podobné, resp. město Olomouc má vyšší počet jednodenních návštěvníků 

z Česka, naopak trochu méně těch ze zahraničí. Tedy vstupní data do výše uvedené analýzy jsou 

v očekávatelném rozmezí. 

Zároveň známe počty přenocujících v těchto dvou skupinách. Tyto dvě informace můžeme využít pro 

výpočet počtu jednodenních návštěvníků i v absolutních číslech.  

Na základě výpočtu jsme tedy dospěli k závěru, že jednodenních návštěvníků by ročně mělo do 

Olomouce dorazit zhruba 162 tisíc.  

Zde je odlišnost od předchozí strategie, která udávala až 250 tisíc, ale výpočet vycházel z určitého 

obecného zjištění, že jednodenních návštěvníků je dvojnásobek oproti hostům, což samozřejmě 

nemusí platit plošně pro všechny destinace. Nicméně touto optikou by byl počet jednodenních 

návštěvníků zhruba 400 tisíc. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze tak usuzovat, že počet 

jednodenních návštěvníků je v intervalu daném těmito hodnotami. Pro další období doporučujeme 

připravit kontinuální, metodicky stabilní a kvalitní výzkum, který by problematiku jednodenních 

návštěvníků monitoroval.  

 

Tabulka 6.3.1. Počet hostů a jednodenních návštěvníků v Olomouci (na základě analýzy) 

 Rezidenti Nerezidenti 

 Hosté Jednodenní Hosté Jednodenní 

2018 115 765 136 997* 82 510 24 785* 

Celkem 2018 (ČSÚ + výpočet) 252 762 107 295 

% uvedená ve výzkumu 54,2 45,8 76,9 23,1 

* Vypočtené hodnoty 

Zdroj: Vlastní analýza na základě dat ČSÚ a SMOl/UPOL 
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Tabulka 6.3.2. Podíl hostů a jednodenních návštěvníků v Olomouckém kraji 

 Rezidenti Nerezidenti 

 Hosté Jednodenní Hosté Jednodenní 

2018 (v %) 61 39 73 27 

Zdroj: CzechTourism 

 

 

Graf 6.3.1. Délka pobytu domácí a příjezdový cestovní ruch, 2018 

Zdroj: SMOl/UPOL 
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6.4 Cílové skupiny 

Informace o struktuře návštěvnické cílové skupiny pochází pouze z výše uvedeného výzkumu Profil 

návštěvníka, protože centralizované výzkumy cestovního ruchu organizované agenturou 

CzechTourism se připravují téměř výhradně na úrovni republikové nebo krajské. 

6.4.1. Základní demografické ukazatele cílové skupiny 

Z výzkumu UPOL vychází, že nejvíce návštěvníků se rekrutuje ze skupin 15–25 let a 26–49 let, a to 

téměř 74 %. Zde je výrazný rozdíl oproti datům nejen za celou ČR, ale i za Olomoucký kraj. Mezi 

oběma výzkumy jsou samozřejmě odlišnosti v metodologii sběru dat i výběru respondentů, ale i tak 

je v rámci Olomouckého kraje ve skupině 15–44 let (hranice kohort jsou odlišné) pouze 

59 % návštěvníků. I při zohlednění výše uvedených metodologických rozdílů je pravděpodobné, že 

Olomouc je více navštěvovaná mladšími skupinami než samotný kraj. 

 

Graf 6.4.1. Věkové složení návštěvníků, 2018 

Zdroj: SMOl/UPOL 

 

Mezi návštěvníky v roce 2018 zásadně převažují ti, kteří mají vyšší než střední vzdělání (48,7 %). 

Spolu s těmi, kteří mají střední vzdělání s maturitou, pak tvoří přes 80 % dotázaných návštěvníků.  
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Graf 6.4.2. Vzdělanostní struktura návštěvníků, 2018 

 

Zdroj: SMOl/UPOL 

 

Samozřejmě, cílových skupin z hlediska demografie i dalších určujících prvků může být bezesporu 

více, nicméně dostupná data o cílových skupinách nejsou natolik podrobná, aby umožňovala další 

křížení jednotlivých parametrů a hlubší analýzu. Navíc je zásadní, že i když existuje určitá primární 

cílová skupina (popsaná výše), z následujících analýz je zřejmé, že není cestou soustředit se jen na 

jednu cílovou skupinu, ale oslovovat komunikací i produkty různorodé skupiny. Návrhy těchto 

strategií budou součástí Návrhové části. 

Do budoucna by však bylo vhodné pravidelně realizovat zásadní výzkum mezi návštěvníky města pro 

dokreslení a doplnění dalších informací. 

 

6.4.2. Důvody návštěvy a vazba na motivátory cestování 

Základním východiskem pro analýzu cílových skupin je mimo analýzy Profil návštěvníka města 

Olomouce, zpracované Univerzitou Palackého pro statutární město Olomouc, také výstup z výzkumu 

Unique Selling Propositions, který pro agenturu CzechTourism zpracovala v září 2017 agentura 

Ipsos. V rámci výzkumu byli dotazovaní domácí turisté a analyzována jejich motivace pro cestování 

v 5 skupinách produktů cestovního ruchu – návštěva památek a historických míst, rekreační 

turismus, návštěva měst a regionální turismus, aktivní sport, odpočinek a ozdravné pobyty. 
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6.4.2.1. Potenciál produktových kategorií 

Z analýzy agentury Ipsos vyplynulo, že celkově největší potenciál mají produkty a atraktivity 

z kategorie Návštěva památek a historických míst. Tento potenciál by měl v rámci ČR činit přes 

21 milionů návštěv (jedna osoba může vykonat více návštěv za stejným účelem). 

Grafika 6.4.1. Roční potenciál produktů 

 

Zdroj: CzechTourism 

Na tuto kategorii úzce navazuje Rekreační turismus s podobným potenciálem, necelých 21 milionů 

návštěv. Návštěvy měst a regionální turismus, která je také z pohledu nabídky Olomouce zajímavá, 

mají potenciál 16 milionů návštěv. Za nimi pak následují Aktivní sport a Odpočinek a ozdravné 

pobyty s potenciálem 11, resp. 6 milionů návštěv. 

V případě památek turisté preferují hrady a zámky, následované památkami UNESCO a zahradami 

a parky. To je vzhledem k turistickým atraktivitám v Olomouci pro město zásadní výhoda. 

Olomouc má samozřejmě vhodné atraktivity i pro cílovou skupinu, která je primárně motivována 

návštěvou měst, protože kromě samotné historie jsou návštěvníci motivováni i kulturními akcemi 

a festivaly nebo gastronomickými zážitky.  

 

Grafika 6.4.2. Detailní pohled na motivátory Návštěva historických měst a Návštěva památek 

 

Zdroj: CzechTourism 

Z hlediska cílových skupin je ovšem nejpodstatnější to, že ať už je hlavní motivátor pro návštěvu 

turistického místa nebo regionu jakýkoliv, velká část návštěvníků hlavní produktovou skupinu 



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              164 

kombinuje s dalšími. Tedy například turista přijíždějící primárně za historickými památkami 

pravděpodobně bude chtít navštívit i nějakou kulturní památku nebo si vybere pro návštěvu období, 

kdy bude ve městě probíhat festival. Večer si pak rád dojde i na dobré jídlo. 

Toto je nejzásadnější informace, která odpovídá i trendům, které lze očekávat v post-COVID období. 

Destinace na tyto komplexní potřeby musí reagovat nejen nabídkou, ale i marketingovou 

komunikací. Olomouc má pro takové návštěvníky bezesporu zajímavou nabídku (i když některé 

oblasti jsou stále nerozvinuté, např. zábavní atraktivity), je nutné ji však stále dostatečně 

komunikovat. 

 

Grafika 6.4.3. Propojení motivátorů návštěvy 

 

Zdroj: CzechTourism, Ipsos, září 2017 

 

Kromě již zmíněné pestrosti turistické nabídky je bez ohledu na prvotní účel cesty důležitá i okolní 

příroda, kterou ve výzkumu uvedlo téměř 90 % respondentů. 

6.4.2.2. Důvody návštěvy Olomouce 

Hlavním deklarovaným důvodem návštěvy města Olomouce je poznání turistických atraktivit, 

historických a architektonických památek. Tento důvod jasně dominuje u zahraničních turistů.  

 

U domácích návštěvníků jsou důvody samozřejmě rozmanitější (i když pomíjíme nákupy nebo 

návštěvy příbuzných), na druhém místě jsou kulturní akce následovány odpočinkem a relaxací. 

U deklarovaných důvodů se poměrně nízko objevují návštěvy veletrhů nebo výstav, a to jak 

u zahraničních, tak tuzemských návštěvníků. 
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Toto zjištění je ovšem v přímém rozporu například s návštěvností akcí na Výstavišti Flóra Olomouc, 

což ukazuje na nedostatek dotazníkové šetření – respondenti mají tendenci odpovídat ne podle 

pravdy, ale podle toho, co považují za „správné“ (tzv. social desirability bias). Všechna data je proto 

třeba posuzovat komplexně. 

 

Graf 6.4.3. Důvody návštěvy, domácí vs. příjezdový cestovní ruch, 2018

 
Zdroj: SMOl/UPOL 

 

Detailnější informace z výzkumu Profilu návštěvníka města Olomouce o navštívených místech 

ukazují, že turisté do Olomouce primárně přijíždějí za památkami, ale i za atraktivitami jako je Zoo 

Olomouc, botanická zahrada nebo aquapark. Musíme však zohlednit, že návštěvnost reflektuje 

status quo, tedy i to, jak turisté Olomouc vnímají a co o ní vědí. V další sekci se podíváme na to, jaké 

jsou možné vazby na motivátory návštěvy. 

 

  



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              166 

Graf 6.4.4. Nejčastěji navštívené památky, 2018 
 

  

Zdroj: SMOl/UPOL 
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6.4.2.3. Implikace pro Olomouc 

Co z toho plyne pro cílové skupiny, produkty a marketing cestovního ruchu? Klíčové je kombinovat 

nabídky z různých oblastí a komunikovat město jako destinaci s širokou nabídkou turistických 

atraktivit. 

Na základě workshopů se stakeholdery vzniklo několik produktových skupin, v nichž je nabídka 

Olomouce silná. Tyto skupiny se v základním rámci prolínají s produkty analyzovanými agenturou 

Ipsos, ale v mnoha případech jsou detailnější a reagují na konkrétnější aspekty nabídky města 

Olomouc.  

V oblasti městského a regionálního turismu, který je pro Olomouc jedním z klíčových a zároveň 

třetím nejperspektivnějším, se shlukují hned čtyři stakeholdery definované skupiny produktů, které 

ovlivňují cílové skupiny k návštěvě. Patří sem v případě především Festivalový a kulturní turismus 

(PAF, AFO, Barokní slavnosti), Gastroturismus (Entrée Restaurant a další, ale i Beerfest nebo 

Tvarůžkové slavnosti), i menší, ale unikátní oblast Street Art turismu a v neposlední řadě Adventní 

turismus. 

Návštěvy památek a historických míst souvisí v Olomouci především s památkou UNESCO, ale váže 

se sem i Filmový turismus (tj. cestování po stopách filmů) a Církevní a poutní turismus. 

Skupina Aktivního sportování má sice nižší potenciál, ale významnou roli v něm hraje Cykloturistika. 

Nicméně bezprostřední okolí Olomouce nabízí i vyžití pro pěší turistiku a synergické efekty v širším 

regionu umožňují využití i dalších sportovních aktivit v Jeseníkách. 

Pro Olomouc jsou velmi zásadní i tematické květinové výstavy, které jsou unikátní nejen v rámci 

regionu. 

Pochopitelně není možné zapomínat ani na MICE cestovní ruch, který tvoří podstatnou část 

návštěvnosti. Ten je vzhledem ke své B2B povaze iniciován odlišně a je třeba k němu tak 

i přistupovat. Zde lze využít spolupráce nejen s Czech Convention Bureau a Central Moravia 

& Jeseniky Convention Bureau, ale také s Univerzitou Palackého v Olomouci. 
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6.5. Trendy v turismu v post-COVID době 

Trendy v cestovním ruchu se postupně mění a je třeba na ně reagovat. Odhadovat tyto trendy 

dopředu je složité, obzvlášť v případě soft trendů (tzn. takových, které se týkají vnitřních motivací 

turistů nebo zážitků, o které budou mít zájem). Odhadovat je v době, která bude následovat po 

epidemii COVID-19 je ještě těžší, nicméně i tak bychom chtěli poukázat na některé z nich. Vycházíme 

při tom z analýz think tanku Revfine a agentury Wunderman Thompson. 

6.5.1. Trendy související s pandemií COVID-19  

6.5.1.1. Hygiena a bezpečnost turistů 

Od vypuknutí COVID-19 jsou bezpečnostní a hygienické normy naprosto zásadní. Očekává se, že 

citlivost turistů na častější úklid, společensky vzdálené sezení nebo dostupnost desinfekčních gelů 

bude pokračovat i po skončení pandemie. Dodržování vlastních hygienických pravidel a popis 

opatření, která přijímají turistické cíle, hotely a restaurace k zajištění bezpečnosti zákazníků, se stane 

i součástí marketingu a propagačních informací. Hrozba COVID-19 znamenala, že lidé se zdráhali 

cestovat a navštěvovat turistická místa, takže je bude třeba přesvědčit, že je to nyní bezpečné. 

Tato vnímaná bezpečnost může mít i formu preference venkovních aktivit mezi turisty, kteří 

mohou mít obavu z případného šíření infekcí v uzavřených prostorách s velkou koncentrací osob. 

Může mít ale i formu preference trávení volného času mimo města, což může mít negativní dopad na 

městský turismus. 

6.5.1.2. Větší zaměření na odpočinek 

Pandemie znamená pro většinu lidí tvrdá opatření a omezení a mnozí čekají na její konec a možnost 

vyrazit na dovolenou. Pro hotely a restaurace, které se obvykle zaměřovaly na business klientelu, 

bude možná nutné hledat i způsoby, jak se alespoň dočasně soustředit na soukromou klientelu. 

Podnikatelé v cestovním ruchu obecně se budou muset v některých případech zaměřit i na jiné cílové 

skupiny nebo tvořit nové produktové balíčky. Toto bude platit minimálně po dobu, než se 

celosvětově odstraní omezení. 

6.5.1.3. Posun od mezinárodního k lokálnímu 

Různá cestovní omezení a neochota mnoha lidí cestovat do zahraničí způsobila, že se mnozí v odvětví 

cestovního ruchu budou muset soustředit spíše na místní než mezinárodní zákazníky. To 
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neznamená úplně se vzdát mezinárodních turistů, ale je pravděpodobné, že to bude vyžadovat 

změnu nabídky i marketingových strategií. 

Pro domácí návštěvníky bude také méně problematické případné zrušení ubytování apod., protože 

se budou muset řídit stejnými místními pravidly a omezeními jako samotné hotely. 

6.5.1.4. Rychlejší přechod na bezhotovostní a bezkontaktní platby 

Bezhotovostní a bezkontaktní platby nabraly po příchodu koronaviru na síle a tento trend bude 

pokračovat. Veškerá turistická zařízení se musí tomuto trendu přizpůsobit a vybavit se 

bezkontaktními platebními terminály a plně je integrovat do pokladních systémů pro rychlejší 

platby. Zároveň je to i způsob, jak ochránit zaměstnance, protože nejen zákazníci, ale i oni mohou 

být manipulací s hotovostí ohroženi. 

6.5.2. Další trendy v cestovním ruchu 

6.5.2.1 Ekologické cestování 

Trendy cestovního ruchu jsou silně ovlivněny obavami a zvyklostmi zákaznické základny. Jak se nová 

generace stává na trhu stále důležitější, vytvářejí ideály, které řídí jejich nákupní rozhodnutí, nové 

trendy cestovního ruchu. Ekologické cestování je jen jedním příkladem těchto trendů v cestovním 

ruchu, což odráží rostoucí zájem dnešních cestujících o možnosti etického a udržitelného 

cestovního ruchu. Ekologické cestování zahrnuje často i jen jednoduché změny, například využívání 

ekologických čisticích prostředků, výhradní využívání lokálních produktů, ale i třeba to, že hotel ve 

střední Evropě nenabízí ke snídani exotické ovoce nebo hostům poskytuje dopravu elektrickým nebo 

hybridním vozem. Mezi sofistikovanější příklady patří turismus s dobrovolnickým prvkem, například 

práce na přírodní rezervaci nebo ochrana přírody.  

6.5.2.2. Místní zkušenost 

Dnešní turisté nechtějí být izolováni od míst, která navštěvují, a pohybovat se uvnitř vlastní kulturní 

bubliny. Chtějí se zapojit do místního života a podílet se na něm od vychutnávání místní kuchyně 

přes účast na regionálních festivalech až po objevování míst, která bychom dříve označili za turisticky 

nevhodná. Jestliže dříve platilo heslo „Do as the locals do“ především jako způsob, jak se nedotknout 

kulturních zvyklostí, dnes by se dalo interpretovat mnohem šířeji. Dnešní turisté často chtějí 

navštěvovat stejné podniky a atrakce jako místní a jsou citlivější k nabídce produktů, o kterých mají 

pocit, že vznikly primárně pro turisty. Tento trend bude patrnější mimo turisticky nejexponovanější 

destinace, protože do nich častěji zavítají právě ti, kteří mají zájem je opravdu poznat. 
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6.5.2.3. Rozšířená realita 

Na rozdíl od virtuální reality, kde se jedná jen o zprostředkování zážitku, rozšířená realita se 

v cestovním ruchu snaží o prohloubení reálných zážitků přímo v daném místě. Typicky se jedná 

o aplikace pro chytré telefony, které mohou turistům zobrazovat informace o památkách, které 

navštěvují, zobrazovat vizualizace historické podoby těchto památek apod. Rozšířenou realitu 

používají často třeba muzea právě pro zobrazení artefaktů s jejich původním vzhledem, ale také 

mapové navigace. Například Google Maps má pro pěší režim variantu Live View, která ukazuje trasu 

jako překryvnou vrstvu a využívá i obraz fotoaparátu pro identifikaci budov pro lepší určení směru. 

6.5.2.4. Průzkum předem 

Informace a jejich získávání budou klíčové pro cestovní ruch v době po COVID-19. Tento průzkum 

destinace bude velkým tématem, lidé si budou své výletní cíle více prověřovat a snažit se získat 

maximum informací. Doménou bude pochopitelně internet, tedy je důležité relevantně budovat 

přítomnost destinace v online prostředí a také poskytovat dostatek informací. V krátkodobém 

horizontu pak především těch, které souvisí s aktuální situací v destinaci a s bezpečností v ní.  
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7. Destinační management a marketing 

7.1. Aktivity statutárního města Olomouce z pohledu CR 

 

V rámci struktury statutárního města se o cestovní ruch stará Oddělení cestovního ruchu Odboru 

cestovního ruchu, kultury a sportu. Toto oddělení má na starosti všechny klíčové aktivity 

statutárního města Olomouce v oblasti cestovního ruchu. Spolu s ním patří do odboru i Informační 

centrum Olomouc, které zajišťuje informační servis o činnosti Magistrátu města Olomouce, ale 

především o kulturním a společenském dění v Olomouci a turistických informacích. Informační 

centrum Olomouc je tak jeden z klíčových touchpointů města při komunikaci s turisty. 

 

Město Olomouc prostřednictvím Oddělení cestovního ruchu koordinuje svou činnost v této oblasti 

s dalšími subjekty. Především se jedná o koordinaci prezentace města Olomouce na veletrzích, 

prezentacích a v médiích. Tato spolupráce probíhá nejen se subjekty ze struktury destinačních 

managementů, tedy s národním DMO CzechTourism, krajskou Centrálou cestovního ruchu 

Olomouckého kraje a Střední Morava – Sdružením cestovního ruchu, ale i s dalšími odděleními 

magistrátu, především Oddělením mediální komunikace, propagace a marketingu a také oborovými 

asociacemi nebo soukromými subjekty (cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, muzea apod.). 

 

Město Olomouc se také podílí na realizaci a komunikační podpoře projektů cestovního ruchu. 

Některé byly již více popsány v předchozích kapitolách, především se ale jedná o projekt Olomouc 

region Card, prohlídkové okruhy a mobilní aplikace nebo nejnověji i spolupráce na tvorbě 

pobytových balíčků v Olomouci spolu s cestovní kanceláří Sdružení cestovního ruchu – Střední 

Morava. 

 

Prezentace a marketing města je jednou z nejdůležitějších činností pro efektivní řízení cestovního 

ruchu z pozice magistrátu. Oddělení cestovního ruchu zajišťuje, ve spolupráci s dalšími subjekty, 

přípravu marketingových a mediálních plánů a také přípravu kreativ pro použití v komunikaci. 

Především pro příjezdový cestovní ruch je důležitá i prezentace města na veletrzích (ať už B2C nebo 

B2B) a také organizace press a fam-tripů pro novináře, touroperátory atd. 
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Město vydává široké spektrum propagačních materiálů od image publikací zaměřených na město 

obecně přes průvodce městem až po informační brožury zaměřené na konkrétní aktivity (např. pro 

sportovce, rodiny s dětmi apod.). Nabídka těchto informačních publikací je široká a k dispozici je 

v několika světových jazycích od nejčastější angličtiny až po čínštinu nebo japonštinu. Pro zajištění 

kvalitních a aktuálních informací v souladu s aktuálními trendy jsou do přípravy propagačních 

materiálů zahrnováni i zástupci odborné veřejnosti a soukromého sektoru z oblasti cestovního ruchu. 

 

Oddělení cestovního ruchu zajišťuje kromě placené inzerce v různých médiích, především v tisku, 

online médiích a na sociálních sítích také mediální přítomnost formou PR článků, tiskových zpráv, 

nebo zajištěním podkladů (textů, fotografií atd.) pro redakční obsah v médiích z oblasti cestovního 

ruchu v tuzemsku i zahraničí. 

Významným mediálním zásahem disponují i různé akce organizované na území města. Největší 

mediální dopad mají sportovní akce, které jsou přenášeny televizními stanicemi, ať už se jedná 

o hokejové nebo fotbalové zápasy (loga na stadionech a dresech hráčů), ale především Mattoni 

Olomouc Half Marathon, který provází velká mediální pozornost a tím i velký mediální zásah. Ostatní 

akce sice nemají tak velký mediální zásah jako populární sport v televizi, ale svým zaměřením 

vytvářejí pro média zajímavý obsah a v komunikačním mixu destinace mají nezastupitelnou úlohu. 

Zásadní jsou pro komunikaci také portál http://tourism.olomouc.eu a turistické profily města na 

sociálních sítích, Facebooku a Instagramu, kde má město přes 18 tisíc (Facebook), respektive 9 tisíc 

sledujících (Instagram). Město využívá i komunikaci na Twitteru, ale tam je sledovanost výrazně nižší 

(cca 1 100 sledujících), což souvisí i s nižším využitím této sociální sítě uživateli. 

 

Oddělení cestovního ruchu také zajišťuje sběr a zpracování dat v oblasti cestovního ruchu. 

V současnosti je sběr, zpracování a vizualizace dat zásadní aktivita pro efektivní management 

v jakékoliv oblasti. Městu v tuto chvíli chybí některé zásadní výzkumy jako třeba výzkum 

jednodenních návštěvníků nebo informace o podílu obyvatel města na návštěvnosti některých 

atraktivit. V následujícím období by bylo vhodné tyto informace doplnit a více využívat zázemí, které 

může v této oblasti nabídnout Univerzita Palackého v Olomouci.  

 

Podstatnou aktivitou města v oblasti cestovního ruchu je také poskytování dotací na provoz 

a investice do cestovního ruchu. Tomuto tématu jsme se již věnovali v kapitole 5.1. 

http://tourism.olomouc.eu/
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Statutární město Olomouc prostřednictvím Oddělení cestovního ruchu a Informačního centra 

Olomouc organizuje nebo se podílí na různorodých projektech. Tyto projekty zahrnují různorodé 

aktivity spojené s cestovním ruchem od kulturních akcí přes organizaci prohlídkových okruhů až po 

tvorbu mobilních aplikací pro turisty. Akcím, festivalům, prohlídkám, aplikacím je věnována 

pozornost již v jiných kapitolách, proto zde nebudeme výčtově uvádět jednotlivé akce. 

 

Obrázek 7.1.1. Festival Večerní pohoda u Trojice, jedna z akcí organizovaných městem Olomouc 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc  

 

Město Olomouc se přihlásilo v rámci Plánu pro chytrou Olomouc k rozvoji tzv. SMART City. Tato 

oblast se pochopitelně rozšiřuje i do oblasti cestovního ruchu, především formou mobilních aplikací, 

které může návštěvník města využít a nejedná se jen o aplikace vyvinuté speciálně pro cestovní ruch. 

Nově připravené nebo aktualizované mobilní aplikace mohou návštěvníkovi pomoci s poznáním 

turistických atrakcí, parkováním či nákupem jízdenek on-line.   

Moje Olomouc je aplikace s uceleným přehledem míst, událostí a akcí. Olomouc nabízí všem 

pořadatelům kulturních, sportovních a společenských akcí v Olomouci tři možnosti, jak zveřejňovat 

své akce v mobilní aplikaci Moje Olomouc a současně i na webových stránkách města. Sportuj 

https://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
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v Olomouci je oficiální sportovní aplikace Statutárního města Olomouce, která je určena klubům, 

sportovcům a fanouškům.  Dále je to aplikace Chytrá Olomouc, interaktivní služba poskytující 

dopravní informace. Panorama Olomouc pak nabízí možnost podívat se na město a jeho památky 

z radniční věže nebo v rozšířené realitě. V aplikaci Sloup Nejsvětější Trojice se dozvíte řadu 

zajímavostí o sloupu, jeho autorech a historii. Mobilní aplikace poskytuje informace také přímo na 

místě u samotného sloupu. Olomouc Labyrinth je 3D cesta bludištěm vytvořeným podle modelu 

města Olomouce. 

Tabulka 7.1.1. Vybrané mobilních aplikace městě Olomouce a jejich používání 

Název aplikace  Rok zveřejnění  Staženo celkem  Aktivní uživatelé (konec 2020)  

Moje Olomouc  2018 7600 3180 

Chytrá Olomouc  2019 1660 596 

Sportuj v Olomouci  2018 680 131 

Panorama Olomouc  2019 428 121 

Olomouc Labyrinth  2015 462 69 

Sloup Nejsvětější Trojice  2016 194 25 

Zdroj: Plán pro chytrou Olomouc 

Zajímavou formou poznávání města pro děti i dospělé mohou být i další mobilní hry a aplikace. Ve 

městě jsou dostupné i další aplikace, které představují město novou formou a které město Olomouc 

také prezentuje na turistickém portálu města. Je to Mozart v karanténě – mobilní herní trasa po 

stopách Mozarta v Olomouci ze série her Skryté příběhy nebo hry ze série Geofun výletní hry – 

Zachraň Olomouckou pevnost, Olomouc Jana Sarkandera a Olomoucký stroj času. 
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7.2. Organizace cestovního ruchu 

Na organizaci cestovního ruchu se podílejí destinační společnosti. Destinační společnosti mají za úkol 

koordinovat aktivity poskytovatelů služeb cestovního ruchu v určité destinaci a podporovat 

spolupráci mezi jednotlivými subjekty. Cílem je udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na 

trhu, komplexní nabídka aktivit a efektivní řízení cestovního ruchu v destinaci. 

 

Tyto organizace destinačního managementu (DMO) jsou v České republice řazeny do 4 úrovní: 

• Národní 

• Krajské 

• Oblastní 

• Lokální 

 

 

7.2.1. Organizace cestovního ruchu na národní a regionální úrovni 

Národní DMO je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Ta od roku 2018 organizuje 

oficiální kategorizaci a certifikaci příslušných DMO a dohlíží na dodržování definovaných požadavků 

na činnost organizací destinačního managementu. 

 

Na krajské úrovni funguje v Olomouckém kraji od roku 2019 Centrála cestovního ruchu 

Olomouckého kraje. Ta má za úkol zastřešovat aktivity subjektů na svém území, včetně spolupráce 

s oblastními DMO. Zároveň organizuje marketingové aktivity k propagaci atraktivit na území 

Olomouckého kraje jak v ČR, tak v zahraničí. Na těchto aktivitách pochopitelně spolupracuje nejen 

s už zmíněnými oblastními DMO, ale i s CzechTourism. 

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje si dala za cíl propagovat nejen známá místa v kraji, ale 

hlavně ta méně známá a zaměřit se na rovnoměrnější rozložení turistů v kraji.  

Tato vize je v souladu s vizí CzechTourism a váže se na principy udržitelného cestovního ruchu.  

 

Na území Olomouckého kraje působí celkem tři certifikované DMO (k březnu 2021) a to Střední 

Morava – Sdružení cestovního ruchu, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Část území 
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Olomouckého kraje spadá také pod DMO Euroregion Praděd, ale toto DMO nespadá organizačně 

pod Centrálu cestovního ruchu Olomouckého kraje, i když některé konkrétní projekty mohou mít 

regionální přesah. Město Olomouc spadá především pod aktivity DMO Střední Morava – Sdružení 

cestovního ruchu. 

Cestovnímu ruchu se věnují i další zájmové, profesní nebo státní organizace, které ale povětšinou 

působí celorepublikově, namátkou Klub českých turistů, Asociace hotelů a restaurací ČR nebo 

Asociace turistických informačních center, a spolupracují s konkrétními DMO. 

 

Grafika 7.2.1. Struktura organizací destinačního managementu na území Olomouckého kraje  

 

Zdroj: https://organizace.csks.cz/cs/certifikace-organizaci-destinacniho-managementu/   

 

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu je oblastní DMO, která koordinuje a rozvíjí cestovní 

ruch v turistickém regionu Střední Morava. Členy sdružení jsou zástupci měst a obcí z regionu 

a soukromé a státní společnosti, které působí v oblasti cestovního ruchu. Statutární město Olomouc 

je jedním z členů tohoto sdružení, stejně jako některé společnosti vlastněné SMOl. 

Sdružení vykonává všechny aktivity spojené s destinačním managementem a destinačním 

marketingem, ale navíc je i vlastníkem a zřizovatelem incomingové cestovní kanceláře, která má za 

úkol podporovat aktivity sdružení a jeho členů prodejem tematických balíčků a zájezdů.  

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, jehož významným členem je i statutární město 

Olomouc, se v rámci své činnosti snaží o rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v regionu Střední 

CzechTourism

Centrála 
cestovního ruchu 
Olomouckého 
kraje

Střední Morava –
Sdružení 
cestovního ruchu

Jeseníky –
Sdružení 
cestovního ruchu

Euroregion 
Praděd

https://organizace.csks.cz/cs/certifikace-organizaci-destinacniho-managementu/
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Moravy. V rámci této činnosti připravuje řadu projektů, především marketingových, na kterých se 

jednotliví členové podílejí.  

 

Mezi tyto projekty patří třeba gastronomický projekt Ochutnejte 

Hanou, který se snaží turistům představit tradiční hanáckou 

gastronomii vycházející z tradic a historie regionu. Projekt nabízí 

informace o zapojených restauracích nebo výrobcích regionálních 

produktů a také hanácké recepty. Více jsme o projektu psali 

v kapitole 4.3.  

 

 

Dalším projektem Střední Moravy – Sdružení cestovního ruchu je vlastní incomingová cestovní 

kancelář, která získala koncesi v roce 2015. Město Olomouc spolupracuje na tvorbě tematicky 

zaměřených pobytových balíčků pro jednotlivce, které jsou pak prostřednictvím cestovní kanceláře 

prodávány. Město Olomouc tak může k distribuci balíčků využívat organizaci, kterou spoluzaložilo. 

 

V letech 2012–2015 se realizoval projekt Střední Morava on-line. Jeho cílem bylo vytvořit dynamické 

a responzivní webové stránky pro nabídku nových i existujících produktů, slev, akčních nabídek 

apod., dále pak tvorba profilů na sociálních sítích a příprava dalších marketingových aktivit (ve 

spolupráci s Olomouckým krajem a agenturou CzechTourism). Součástí projektu byla i účast na 

odborných akcích a veletrzích a organizování press a fam tripů.  

 

Víceletý projekt Podpora nových forem CR na Střední Moravě se pak soustředí na podporu 

vybraných forem turismu prostřednictvím press a fam tripů. Dále zahrnuje aktivity v rámci projektu 

Ochutnejte Hanou a v roce 2016 zahrnoval i organizaci setkání incomingové platformy Travel Trade 

Day organizované agenturou CzechTourism. 

 

Sdružení se také významně podílí na víceletém (2017–2020) projektu Společné dědictví v rámci 

programu Interreg VA Česká republika – Polsko. Projekt se soustředí především na rozvoj spolupráce 

na území česko-polského pohraničí a podpoře cestovního ruchu (tvorba společných balíčků, 

propojování tras apod.) V roce 2020 byla dokončena aktivita Marketing, prezentace na veletrzích 
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cestovního ruchu. V rámci stejného programu byl zahájen i související projekt E-turista zaměřený na 

propagaci přeshraničního regionu moderní mobilní aplikací. 

 

7.2.2. Organizace cestovního ruchu na území města Olomouce 

Oddělení cestovního ruchu je součástí Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu statutárního 

města Olomouce a je zodpovědné za činnosti související s cestovním ruchem v Olomouci. Oddělení 

zajišťuje především přípravu strategie činností a marketingového plánu na daný kalendářní rok, 

včetně přípravy rozpočtů. Dále implementuje aktivity v oblasti cestovního ruchu, které vycházejí z 

plánů Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce a dalších strategických materiálů města, 

kde je cestovní ruch obsažen. 

 

Do činností oddělení také patří spolupráce se subjekty cestovního ruchu uvedenými dříve v této 

kapitole, především vytváření společných postupů souvisejících s prezentací města Olomouce na 

veletrzích, prezentacích a v médiích. 

Ve spolupráci s Oddělením mediální komunikace, propagace a marketingu, případně s dalšími 

odděleními odboru nebo magistrátu, spolupracuje na přípravě propagačních materiálů města a na 

organizaci turisticky zajímavých akcích, spravuje turistický portál města, sociální sítě s turistickou 

tematikou (především Facebook a Instagram). Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zajišťuje 

provoz Informačního centra Olomouc. Oddělení cestovního ruchu dále organizuje kulturní akce a 

festivaly, např.Olomoucký tvarůžkový festival, Olomoucké masopustní veselí. 

 

Oddělení také zastřešuje projekty města v oblasti cestovního ruchu – Olomouc region Card, 

prohlídkové okruhy, mobilní aplikace apod. A podílí se také na organizaci aktivit Komise cestovního 

ruchu, pro kterou připravuje podklady, návrhy dotací nebo zajišťuje tajemnickou činnost. V oddělení 

aktuálně působí pouze tři zaměstnanci, což vzhledem k velikosti města a šíři agendy nemusí být 

dostatečné. Agendu cestovního ruchu zajišťuje ve srovnatelných konkurenčních destinacích obvykle 

větší počet zaměstnanců.  

 

Komise cestovního ruchu je poradní orgán Rady města Olomouce (RMO) zodpovědný především za 

rozvoj cestovního ruchu. Pro Radu města Olomouce připravuje podněty a návrhy v oblasti 
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cestovního ruchu a podílí se na přípravě strategických dokumentů. V komisi zasedají zástupci 

politické reprezentace (11 členů) a maximálně tři zástupci odborné veřejnosti. Komise se dle pravidel 

statutárního města Olomouce schází dle potřeby, maximálně 6× ročně, v případě požadavku ze 

strany RMO až 8× ročně.   
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7.3. Destinační marketing 

7.3.1. Spolupráce a partnerství 

Spolupráce na různých úrovních je pro města a destinace jedním z klíčových předpokladů úspěchu. 

Spolupráci s dalšími subjekty destinačního managementu jsme věnovali předchozí část kapitoly. 

Dalšími subjekty, se kterými by mělo docházet k intenzivní spolupráci, jsou ty ze soukromého 

sektoru. V Olomouci k této spolupráci dochází na několika platformách, například i v rámci Střední 

Morava – Sdružení cestovního ruchu. Tato spolupráce však nemůže probíhat jen na strategické 

úrovni, ale je důležitá i při řešení aktuálních otázek, proto také musí být oboustranná. V tomto jsou 

mezi veřejným a soukromým sektorem v Olomouci stále drobné nedostatky a například vazba 

formou odkazů na turistický portál města https://tourism.olomouc.eu není u mnoha hotelů 

a atraktivit stále realizována, případně není pro návštěvníka zcela jednoduše dohledatelná.  

Partnerství se uzavírají i mezi městy. V roce 2016 uzavřela 

města Olomouc, Kroměříž a obec Lednice Memorandum 

o porozumění. V rámci tohoto memoranda došlo v oblasti 

cestovního ruchu ke společným marketingovým aktivitám 

a vytvoření společného projektu Barokní poklady Moravy. 

Všechny tři subjekty se pak podílejí na propagaci a prezentaci 

tohoto projektu v médiích nebo na veletrzích.  Vytvořeno 

bylo také logo projektu, které bylo zahrnuto do vydaných 

propagačních materiálů a společné inzerce. 

Město Olomouc má také dvanáct partnerských měst v Evropě i zámoří, se kterými je rozvíjena 

spolupráce od kultury, sport, životní prostředí, vzájemnou propagaci až po ochranu veřejného 

pořádku. 

Jedná se partnerská města: Antony (Francie), Bratislava-Staré Mesto (Slovensko), Krakov (Polsko), 

Kunming (ČLR), Luzern (Švýcarsko), Makarska (Chorvatská republika), Nördlingen (SRN), Owensboro 

(USA), Pécs (Maďarsko), Subotica (Srbsko), Tampere (Finsko), Veenendaal (Nizozemí). 

V současné době se nabízí spolupráce s polským městem Nisou, se kterou má Olomouc společné 

téma: Pevnostní památky a pevnostní město. 

V minulosti byla Olomouc členem i některých evropských uskupení, což pro město bylo z mnoha 

pohledů přínosné, tudíž by do budoucna bylo vhodné na tyto aktivity navázat a umožnit tak další 

výměnu zkušeností.  

https://tourism.olomouc.eu/
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Statutární město Olomouc je také součástí projektu World Heritage Journeys of the EU. Jedná se 

o projekt, který reprezentuje vybrané památky UNESCO a soustředí se na udržitelný cestovní ruch 

tím, že propaguje památky mimo obvyklou sezónu a mimo hojně navštěvované turistické destinace, 

aby se turisté více rozptýlili po cílových zemích. Stejně jako v předchozím případě i zde jsou spolu 

s Olomoucí zapojeny destinace Lednicko-valtický areál a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. 

 

Především nedostatek spolupráce s Kroměříží, kterou s Olomoucí spojuje historie olomouckých 

biskupů a arcibiskupů, byl v předchozí strategii identifikován jako jeden z nedostatků spolupráce. To 

se podstatným způsobem změnilo. 

Z nadregionálního pohledu je Olomouc také součástí sdružení České dědictví UNESCO. 

 

7.3.2. Mediální komunikace a kampaně 

Marketingové aktivity města Olomouce jsou celkem rozsáhlé. Hlavním komunikačním nástrojem pro 

kontinuální komunikaci je webový portál města a sociální sítě. Ty doplňují jednorázové kampaně 

v dalších médiích a samozřejmě prezentace na veletrzích. V této kapitole se budeme primárně 

zabývat komunikací v masmédiích. 

Olomouc poměrně brzy zachytila nástup komunikace na sociálních sítích a její instagramový profil 

@olomouc_tourism byl založen už v roce 2012, tedy pouhé dva roky po vzniku této platformy a ve 

stejném roce, kdy byla zakoupena další sociální sítí Facebook. Profil na sociální síti Facebook má 

Olomouc od roku 2011. 

Instagramový profil @olomouc_tourism získal v roce 2021 třetí místo v soutěži Zlatý lajk 2021, ve 

které se dlouhodobě hodnotily profily měst s více než 10 tisíci obyvateli. Jako nejlepší byl 

vyhodnocen tzv. grid, tedy obsah a rozložení postů. Naopak rozmanitost příspěvků patřila k hůře 

bodovaným (u všech hodnocených profilů) a určitě by napomohlo větší soustředění na zobrazení 

emocí a života ve městě, nikoliv především na architekturu. Další doporučení pro zlepšení mířilo na 

popisky u příspěvků. 

Naproti tomu jinak obsahově velmi dobrý turistický portál už v současné konkurenci turistických 

webů není atraktivní a jeho forma neodpovídá současným trendům. Navíc již příliš nekoresponduje 

s ostatními vizuálními turistickými materiály města. Je to částečně ovlivněno i tím, že například na 

rozdíl od turistických portálů Prahy (https://www.praguecitytourism.cz/), Plzně 

https://www.praguecitytourism.cz/
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(https://www.visitplzen.eu/), Ostravy (https://www.ostravainfo.cz/) či Brna 

(https://www.gotobrno.cz/), je portál spjatý s hlavním webem statutárního města Olomouce. Ten 

ovšem plní zcela odlišnou úlohu, čemuž odpovídá i jeho strukturování a design. Trendy zpracování 

turistických portálů dnes ovšem míří na jednoduchý čistý design s dominantními fotografiemi a 

rychlým přístupem k informacím. Tento přístup byl v Olomouci dobře použit v letní kampani 2020 

na microsite letni.olomouc.eu a bylo by vhodné jej aplikovat i nadále. Je třeba brát ohled na to, že 

Češi si často plánují dovolenou sami, a právě průzkum na internetu je jedním z nejčastějších 

způsobů, jak získávají informace o destinaci. Město by jim proto v digitálním prostředí mělo 

nabídnout nejen informačně bohatý, ale také kvalitativně propracovanější obsah, který bude 

vhodně působit na emoce a vyzařovat atmosféru místa. Ke zvážení je i kompletní oddělení 

turistického portálu od webu města a jeho přesun na samostatnou, vhodně nazvanou doménu a 

stávající odkazy na ni přesměrovat. 

Městu by pro lepší sjednocení aktivit pomohlo vytvoření brandbooku, který by dal jasné rámce 

komunikaci a sjednotil pravidla. Brandbook se připravuje a měl by být k dispozici v létě 2021. 

Obrázek 7.3.1. Aktuální podoba turistického portálu města Brna 

Zdroj: https://www.gotobrno.cz/ 

 

Nejenom instagramový profil získal v poslední době ocenění. V roce 2018 uspělo město Olomouc na 

soutěži Turistpropag se svým kresleným spotem a získalo první cenu v kategorii Propagační spot. Ve 

stejném ročníku přidalo ještě druhý úspěch, když s Olomouc region Card získalo druhé místo 

v kategorii Slevové karty. V roce 2019 pak ve stejné soutěži získala Image publikace třetí místo 

v kategorii PR materiálů. 

https://www.visitplzen.eu/
https://www.ostravainfo.cz/
https://www.gotobrno.cz/
file:///C:/Users/sinmi/Downloads/letni.olomouc.eu
https://www.gotobrno.cz/
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Obrázek 7.3.2. Oceněný propagační spot statutárního města Olomouce 

Zdroj: https://youtu.be/l7SuJWPJBnE  

 

7.3.3. Příklad kampaně – léto 2020 

Protože není cílem této analýzy zhodnotit celou marketingovou komunikaci za poslední roky, 

zahrnujeme zde jen stručně základní závěry z Analýzy reklamní kampaně na podporu cestovního 

ruchu, která se zaměřila na letní kampaň 2020.  

Podobně jako v dalších českých městech se kampaň Olomouce v roce 2020 zaměřovala výhradně na 

domácí turisty, a to formou prezentace zážitků, historie a gastronomie.  

Celkové náklady na kampaň byly ve výši 684 572 Kč.  Z hlediska mediálních investic se tedy jednalo 

spíše o menší až střední kampaň, ale z pohledu rozpočtu oddělení cestovního ruchu to byla velká 

investice. Kampaň probíhala v printu, Out Of Home a online médiích. Komunikační mix byl tedy 

poměrně konzervativní, nicméně OOH a print, kam šla většina investic, nejsou velmi afinitní u mladší 

a vzdělanější cílové skupiny, která je dle výzkumů hlavní cílovou skupinou pro Olomouc. Pro tuto 

cílovou skupinu je vhodnější online prostředí, včetně sociálních sítí.  

Po vizuální stránce využívala kampaň především architektonických krás města a klasického 

městského brandingu v podobě loga a barevného pásku pro umístění copy. Dalším prvkem byly 

titulky hrající si s tématem „Olomouc, to musíte…“ doplněné o senzorický zážitek „… vidět, slyšet, 

https://youtu.be/l7SuJWPJBnE


   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              184 

ochutnat, zažít…“ a „reason-to-believe“ založený na konkrétních datech o městě. Z pohledu 

dlouhodobé práce na brandingu města je ale patrný odklon od například výše uvedeného spotu. 

Kampani se podařilo dosáhnout nastavených KPIs, tedy navýšení počtu domácích návštěvníků města 

v letní sezóně oproti roku 2019, navýšení dosahů a počtu sledujících u městských stránek na 

sociálních sítích. Zároveň bylo distribuováno větší než očekávané množství karet Olomouc region 

Card, které byly jedním z lákadel. 

Obrázek 7.3.3. Vizuály kampaně léto 2020 

Zdroj: SMOl 
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Obrázek 7.3.4. Landing page kampaně léto 2020 

Zdroj: SMOl 

Marketingové aktivity města jsou vzhledem k poměrně nízkému rozpočtu dobře postavené, větší 

důraz je však třeba klást na soulad mezi cílovou skupinou a používanými mediatypy, tedy vybírat ty 

nejvíce afinitní. Navýšení rozpočtu by umožnilo lepší a v konečném důsledku i efektivnější 

komunikaci, protože vyšší rozpočet zajišťuje v médiích efektivnější nákup mediálního prostoru. 

Z pohledu brandingu je aktuální vizuální podoba komunikace celkem jednotná, ale ne zcela navazuje 

na komunikaci z nedávné doby. V případě brandu Olomouce není vhodné komunikační koncept 

měnit již po několika letech, pokud k tomu není vážný důvod. Právě výše zmiňovaný brandbook by 

pomohl zajistit kontinuitu.  

Velmi dobrá je práce se sociálními sítěmi, především s Instagramem. Sociální sítě také drží linii 

s aktuální vizuální podobou komunikace v ostatních médiích.  

Webová prezentace by si ale zasloužila oživení, aby odpovídala současným trendům a také vizuální 

podobě ostatní komunikace. Dobrou inspirací a základem je landing page použitá v letní kampani 

2020, která tyto požadavky z větší části naplňuje. 

Kampaň „Olomouc to musíte…“ byla oceněna třetím místem v prestižní soutěži Velká cena 

cestovního ruchu 2020/2021 v kategorii Nejlepší jednotná kampaň.  
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8. Konkurenční analýza 

Pro analýzu konkurence byla vybrána čtyři města, která mohou být pro Olomouc konkurencí 

z pohledu velikosti, regionální blízkosti nebo tím, že jsou městem jako konkurence vnímána. 

Samozřejmě konkurenční set v hlavách turistů může být mnohem rozsáhlejší a zahrnovat i zahraniční 

města. Taková konkurenční analýzy by ovšem vyžadovala předchozí specializovaný spotřebitelský 

výzkum a její rozsah by spíše vyžadoval samostatný projekt. 

 

8.1. Hradec Králové 

Hradec Králové z pohledu cestovního ruchu nedisponuje zásadním unikátním cílem, za kterým by 

přijížděli turisté. 

 

Město je po stránce infrastruktury relativně dobře dostupné v rámci ČR, především ale ze západní 

části země. Dálnice směrem na východ republiky není ještě dokončena (viz kapitola Dopravní 

infrastruktura), stejně tak jako dálniční spojení do Polska (které je geograficky blízké, ale silniční 

napojení nemůže konkurovat dálnici). Navíc díky blízkosti dalšího velkého města, Pardubic, přes 

které navíc vede železniční spoj na ose Praha–Olomouc–Ostrava, má Hradec Králové zásadního 

konkurenta v bezprostřední blízkosti. Existence pardubického letiště by mohla tento nedostatek 

kompenzovat, ale letiště v Pardubicích obsluhuje minimum destinací a převážně funguje jako 

přestupní uzel dále do Prahy. 

 

Žádná z atraktivit ve městě nepatří do TOP 10 atraktivit Královéhradeckého kraje. Tím se zásadně liší 

od Olomouce, ale i dalších konkurentů, které mají v kraji mnohem dominantnější pozici. Přesto má 

město co nabídnout. Například velmi komplexní soubor architektonických památek, především 

soubor secesních a funkcionalistických staveb architektů Kotěry a Gočára. Turistickému zájmu se 

dále těší třeba Bílá věž, která se pyšní třetím nejtěžším zvonem v ČR, nebo botanická zahrada se 

sbírkou léčivých rostlin. S Olomoucí město také pojí pevnostní historie, byť pevnostní památky 

v Hradci Králové nejsou tak zachovalé. 
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Obrázek 8.1.1. Velké náměstí v Hradci Králové 

 

Zdroj: Jerzy Strzelecki, https://w.wiki/3Gje  

 

Hradec Králové má také širokou nabídku zážitkových atraktivit pro aktivní návštěvníky, což je 

konkurenční výhoda oproti Olomouci. Jedná se například o Festivalpark na místě bývalého 

vojenského letiště, kde se na 40 ha plochy pořádají velké festivaly jako Rock for People nebo Hip Hop 

Kemp. Dále je v areálu jeden z mála český autodromů CzechRing nebo Adrenalinzóna o rozloze 1 ha. 

K těmto atraktivitám lze řadit i největší sladkovodní akvárium v ČR s podvodním tunelem a dalším 

sportovním a relaxačním zázemím, Rodinný zábavní park Toboga Tongo Hradec nebo rozvinuté 

využití Labe pro projížďky parníčky. Posledním příkladem je venkovní koupaliště Flošna, které nabízí 

široké možnosti relaxace prakticky v centru města. 

Město také dává důraz na městskou zeleň a parky, což je v době měnícího se klimatu důležitý aspekt 

pro mnoho turistů. 

 

  

https://w.wiki/3Gje
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Tabulka 8.1.1. Návštěvnost Hradce Králové  
Hosté – rezidenti Hosté – nerezidenti 

2014 59 754 28 420 

2015 62 305 29 203 

2016 70 073 27 638 

2017 65 479 29 504 

2018 72 249 31 386 

2019 71 004 32 766 

Zdroj: ČSÚ 

 

Hradec Králové disponuje mírně vyšší hotelovou kapacitu než Olomouc, byť jeho nabídka je 

směřována více do nižších kategorií ubytování. 

Komunikace Hradce Králové nemá zcela ujednocený komunikační styl, logo města není výrazné a pro 

neznalého samo o sobě nenese informaci o brandu. Navíc vizuální styl turistického portálu 

https://hkinfo.cz/ neodpovídá barevnosti loga, ale vychází z univerzální zeleno-bíle kombinace loga 

TIC. Bez vazby na brand města jsou i některé informační materiály dostupné na webu.  

Městské informační centrum je přítomné jak na Facebooku, tak Instagramu. Komunikace probíhá na 

obou sítích poměrně intenzivně. Profily sleduje necelých 3 500 profilů na Facebooku a necelých 

1 000 na Instagramu, kde ale například chybí některé zásadní prvky jako uložená stories.   

 

  

https://hkinfo.cz/
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8.2. Zlín 

Zlín je z pohledu cestovního ruchu především spojen s osobami Tomáše Bati a Jana Antonína Bati 

a obuvnickou tradicí, ale také s moderním přístupem k výrobě a urbanismu. Jméno Baťa má zvuk 

i v zahraničí, a může tak být unikátní prodejní propozicí města Zlína nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Město jako takové je dobře dostupné po dálnici v rámci ČR, a to jak ze směru od Brna, tak ze směru 

od Ostravy, byť zde ještě chybí úsek dálnice D1 okolo Přerova. Dobrá je též železniční dostupnost 

díky blízkosti trasy Vídeň–Břeclav–Ostrava. Obdobně jako Olomouc nedisponuje blízkým 

mezinárodním letištěm s dobrým spojením dále do Evropy.  

 

Obrázek 8.2.1. Mrakodrap „21“ 

 

Zdroj: Zdeněk Moravec, https://w.wiki/3Gjg  

 

K největším atraktivitám ve městě patří Zoo Zlín, kterou v roce 2019 navštívilo 682 600 návštěvníků, 

tedy téměř dvojnásobek Zoo Olomouc. Zoo Zlín je také TOP atraktivitou Zlínského kraje. Areál zoo je 

propojen také s areálem zámku Lešná a dohromady disponují rozlohou 52 ha. V areálu je kromě zoo 

a zámku také rozsáhlý anglický park a obora s volným chovem jelenů, daňků a muflonů.  Druhou 

atraktivitou z TOP10 atraktivit Zlínského kraje na území města je Muzeum jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, které láká především na odkaz cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a které navštívilo 

https://w.wiki/3Gjg
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125 900 návštěvníků. Tomu bezpochyby prospělo přemístění expozic do rekonstruované budovy 

v areálu bývalých Baťových závodů v roce 2013. 

Jak už bylo zmíněno, atraktivní je také baťovská historie města a nezaměnitelný architektonický styl 

dělnických domků z cihlového zdiva nebo areál Baťových závodů s dominantou Baťova mrakodrapu 

a dalších funkcionalistických budov.  Od roku 2009 patří Zlín mezi „Evropské dědictví“ v rámci 

iniciativy European Heritage Label (EHL).  

Mezi historické památky patří také Hrad Malenovice ze 14. století nebo Zámek Zlín, kde dříve sídlilo 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

Zásadní pro návštěvnost města jsou také akce mezinárodního významu, jako je třeba Barum Rallye 

Zlín nebo Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, které mají i významný mediální zásah. 

Zlín je také univerzitní město, na místní Univerzitě Tomáše Bati (UTB) studuje přes 10 tisíc studentů. 

Návaznost na univerzitu má také kongresové vybavení v podobě Kongresového centra Zlín od 

architektky Evy Jiřičné, které bezprostředně navazuje na budovy UTB a spolu s nimi poskytuje zázemí 

pro kongresový turismus. 

 

Tabulka 8.2.1. Návštěvnost Zlína  
Hosté – rezidenti Hosté – nerezidenti 

2014 45 185 18 665 

2015 42 743 15 156 

2016 42 962 16 477 

2017 44 646 17 648 

2018 45 046 18 329 

2019 45 780 17 608 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zlín disponuje v sumě nižší hotelovou kapacitou než Olomouc, ale počet lůžek i pokojů je na počet 

obyvatel vyšší. Město má také ve svém katastru hotel Baltaci Atrium kategorie 5*. 

Z pohledu marketingu nepoužívá Zlín příliš jednotnou vizuální formu. Například logo města na 

turistických stránkách není téměř použito, místo něj je použito logo informačního centra. Městské 

logo je ale na webu použito jako favicon. Webová prezentace pro turisty je nicméně celkem 

moderní, i když nepoužívá tolik moderních prvků jako například prezentace Brna. Městské logo je 

naopak použito jako profilový obrázek na facebookových stránkách, naopak na Instagramu je použit 
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jako profilový obrázek claim „Rozvaž se ve Zlíně...“ odkazující na obuvnickou tradici. Na Facebooku 

má Zlín 9 800 sledujících, na Instagramu 6 600 sledujících. 

 

8.3. Ostrava 

Dlouholetá image Ostravy jako znečištěného hornického města s množstvím sociálních problémů se 

pomalu mění, i když se stále najdou turisté, kteří město takto vnímají. 

Hornická a industriální historie je nicméně ve městě přítomná a město na ní zásadním způsobem 

staví svou turistickou nabídku. Revitalizovaná oblast Dolních Vítkovic spojující hornickou a hutnickou 

industriální historii je zapsána na seznamu Evropského kulturního dědictví. I díky pořádání 

hudebního festivalu Colours of Ostrava patří této atraktivitě čtvrté místo mezi turistickými cíli v ČR. 

Ostrava je dopravně relativně dobře dostupná, i když dojezdový čas autem například z Prahy je již 

téměř 4 hodiny, což Ostravu staví na úroveň Vídně, Berlína nebo Mnichova a výrazně to snižuje 

atraktivitu pro turisty. Naopak výhodou je potenciál přeshraničního turismu z Polska, především 

z oblasti Katovic, Gliwic, případně Krakova, i když zde se může často jednat o jednodenní 

návštěvníky. Navzdory tomu, že Ostrava má vlastní mezinárodní Letiště Leoše Janáčka, jeho napojení 

na centrum města je limitujícím faktorem. 

Obrázek 8.3.1. Oblast Dolních Vítkovic 

Zdroj: Boris Renner, https://w.wiki/3Gjk  

 

https://w.wiki/3Gjk
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Z tabulky návštěvnosti je zřejmé, že industriální památky jsou pro Ostravu klíčové, ať už jde o oblast 

Dolních Vítkovic, Landek Park nebo Trojhalí Karolina. Zároveň je ale zřejmé, že velká část 

návštěvnosti souvisí s akcemi, veletrhy apod., protože jak Dolní Vítkovice, tak Trojhalí a Centrum 

Černá Louka jsou pro tento typ akcí zásadními lokalitami. Nelze ale zapomenout ani na Zoologickou 

zahradu Ostrava, která ročně přiláká 580 tisíc návštěvníků. Do návštěvnosti Dolních Vítkovic 

pravděpodobně patří i návštěvnost technoparku. 

Tabulka 8.3.1. Návštěvnost top turistických cílů v Ostravě, 2019 

Cíl Počet návštěvníků v tis. 

Dolní Vítkovice 1370,4 

Zoologická zahrada Ostrava 580,1 

Landek Park 304,6 

Centrum Černá Louka 215 

Slezskoostravský hrad 110 

Trojhalí Karolina 82,5 

Zdroj: CzechTourism 

V Ostravě působí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, na které studuje zhruba 

14 tisíc studentů a Ostravská univerzita, kde studuje 8 tisíc studentů. Univerzity mohou být jedním 

z tahounů rozvoje kongresového turismu ve spolupráci s Centrem Černá Louka a oblastí Dolních 

Vítkovic, resp. Aulou Gong, které poskytují dostatečné kongresové zázemí v unikátním prostředí. 

Nicméně odnětí akreditace lékařské fakultě Ostravské univerzity v roce 2020 může mít na vzdělávací 

instituce v Ostravě negativní dopad. 

Do Ostravy ročně zavítá téměř 250 tisíc návštěvníků. Ostrava jim nabízí kapacitu téměř 10 tisíc lůžek 

a ubytování v devíti hotelech kategorie 4* a 24 hotelech kategorie 3*. Počtem ubytování kategorie 

3* výrazně překonává Olomouc, ale celkově má na počet obyvatel mnohem nižší ubytovací kapacity. 

Tabulka 8.3.2. Návštěvnost Ostravy  
Hosté – rezidenti Hosté – nerezidenti 

2014 111 103 81 895 

2015 115 206 84 405 

2016 120 354 90 556 

2017 137 317 101 587 

2018 146 115 101 230 

2019 146 798 110 712 

Zdroj: ČSÚ 

Z pohledu marketingu má Ostrava velkou výhodu v logu města z dílny Studia Najbrt, kterému se při 

představení v roce 2008 dostalo výrazné mediální pozornosti. Město s logem, jeho variacemi 

a barevností pracuje velmi konsistentně jak na turistickém portálu, tak v publikacích a sociálních 
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sítích. To přispívá k dobré brand recognition. Na sociálních sítích si ale z pohledu fanoušků nevede 

tak dobře jako Olomouc, na sociální síti Facebook má turistický profil města necelých 6 tisíc 

sledujících, na Instagramu pak necelé 3 tisíce. Nicméně oficiální profily festivalu Colours of Ostrava 

sleduje 98 tisíc profilů na Facebooku a na Instagramu dalších 28 500, což je výrazná podpora města. 

 

8.4. Liberec 

Liberec je z pohledu turistů asociován s nedalekou dominantou hotelu a televizní vysílače na 

Ještědu, který vytváří jednoznačný identifikační prvek města. 

Z pohledu cestovního ruchu má samozřejmě na složení turistů vliv i blízkost hor a lyžařského areálu, 

ale i mimo zimní sezonu má Liberec co nabídnout. Navíc pohled na počty hostů ukazuje, že Liberec je 

srovnatelný s Olomoucí i z hlediska podílu domácích a zahraničních hostů. 

 

Tabulka 8.4.1. Návštěvnost Liberce  
Hosté – rezidenti Hosté – nerezidenti 

2014 65 177 35 116 

2015 75 050 37 790 

2016 92 030 43 558 

2017 104 003 55 175 

2018 108 534 61 624 

2019 122 912 66 098 

Zdroj: ČSÚ 

Turistické cíle v Liberci také tvoří převážnou část TOP10 cílů v celém Libereckém kraji. Stejně jako 

v Olomouci i v Liberci je nejnavštěvovanějším cílem Zoologická zahrada Liberec, nejstarší zoologická 

zahrada v ČR proslulá chovem bílých tygrů. Obě zahrady navštěvuje podobný počet návštěvníků. 

Paradoxně i tuto zoologickou zahradu trápí dlouhodobý problém s parkováním, i když její výhodou je 

blízké tramvajové spojení. 
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Obrázek 8.4.1. Liberecká radnice

 
Zdroj: https://w.wiki/3Gt8  

 

Zásadní atraktivitou je Centrum Babylon, jehož součástí je aquapark, lunapark a iQPark science 

center zaměřený na mladší děti. Spolu s protějším science centrem iQLandia mají roční návštěvnost 

téměř 900 tisíc osob. Liberec má díky těmto a dalším atraktivitám jako je EKOPark Liberec nebo 

Botanická zahrada Liberec (také nejstarší v ČR) širokou nabídku pro zážitkový turismus. 

Liberec má samozřejmě i další pamětihodnosti, například řadu novorenesančních budov včetně 

budovy radnice a Divadla F. X. Šaldy nebo Severočeské muzeum sídlící v unikátní budově kombinující 

několik architektonických slohů. 

  

https://w.wiki/3Gt8
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Tabulka 8.4.2. Návštěvnost top turistických cílů v Liberci, 2019 

Cíl  Počet návštěvníků v tis. 

Zoologická zahrada Liberec 402,2 

iQLandia science center 382 

Centrum Babylon – Aquapark 238 

Centrum Babylon – Lunapark 175,2 

DinoPark Liberec 172,4 

iQPark science center 89 

 

Liberec má na svém území 51 hromadných ubytovacích zařízení, což je srovnatelný počet jako 

Olomouc. Z nich je 7 kategorie 4* a 11 kategorie 3*. Nicméně ubytovací zařízení disponují větší 

kapacitou jak pokojů (1 833), tak lůžek (4 400), což je o 22 % resp. 40 % více než v Olomouci.  

 

V roce 2017 zvolil Liberec nové logo města. Původní se siluetou Ještědu nahradilo nové založené na 

zjednodušené siluetě hory a názvu města. To je přes určitou počáteční kontroverzi používáno na 

webových stránkách města i turistickém portálu, stejně jako na Facebooku a Instagramu. 

Fanouškovská základna profilů na sociálních sítích je v případě Liberce nižší než u Olomouce, 

facebookový profil sleduje 5 700 uživatelů a Instagram pak lehce přes 2 300 fanoušků. Celkově jsou 

profily dobře postavené, a kromě událostí a pamětihodností pracují i s příběhy místních slavných 

rodáků. V soutěži Zlatý lajk 2021 získal Instagram Liberce 5. místo (ve stejné soutěži Instagram 

Olomouce umístil na 3. místě). 
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8.5. Co z toho vyplývá pro Olomouc? 

Hradec Králové je z pohledu Olomouce slabým konkurentem, město by si mělo vybrat jiného 

„protivníka“ se kterým se bude poměřovat. 

I když Olomouc v komunikaci využívá památku UNESCO nebo značku Flora Olomouc, je třeba upravit 

brandovou propozici města tak, aby mohla jasně konkurovat obecně známým vazbám, kterými 

disponují klíčoví konkurenti: Liberec→Ještěd, Ostrava→hornictví, Zlín→Baťa. 

Olomouc má dobré základy pro efektivní komunikaci a práce se sociálními sítěmi je její konkurenční 

výhoda. 

Olomouc má oproti konkurenci velmi komplexní a rozmanitou nabídku historických památek od 

církevních po vojenské. 

 

Významnými turistickými cíli konkurenčních měst jsou zážitkové atraktivity jako iQLandia a iQPark 

nebo industriálně-zážitkové jako Landek Park. Pro rozvoj turistické nabídky Olomouce je tedy klíčové 

rozvíjet i tyto oblasti, a to jak hlubší spoluprací s UPOL, tak s průmyslovými podniky. Podobně je zde 

potenciál pro větší rozvoj technicko-zážitkových atraktivit v rámci Olomoucké pevnosti. 
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9. Analýza dosavadních opatření přijatých k řešení 

cestovního ruchu ve městě 

Zásobník námětů v oblasti cestovního ruchu vychází ze Strategie rozvoje cestovního ruchu města 

Olomouce na období 2014–2020.  

 

Náměty zde uvedené mají sloužit k naplnění vize a globálního cíle strategie. Ty byly definovány takto: 

 

• Strategická vize: Cestovní ruch je důležitým segmentem ekonomiky města Olomouce  

• Globální cíl: Využít potenciál cestovního ruchu města, podporovat rozvoj stěžejních 

turistických cílů a služeb, s cílem vnímat Olomouc jako kreativní, zážitkové místo pro 

dovolenou se středoevropským významem 

 

Zásobník je flexibilním dokumentem, který byl průběžně aktualizován dle situace ve městě a na trhu 

cestovního ruchu. Zároveň vzhledem k omezeným zdrojům (finančním, materiálním, lidským) 

a provázanosti některých námětů nebylo cílem uskutečnit všechny z nich v navrhovaném období 

nebo v plánovaném rozsahu. 

  

Náměty byly rozděleny do čtyř strategických oblastí:  

1. Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících  

2. Rozvoj turistické infrastruktury a služeb 

3. Rozvoj organizace cestovního ruchu, budování značky a marketing  

4. Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících  
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9.1. Shrnutí naplnění předchozí strategie – vyhodnocení na úrovni 

oblastí 

 

Zásobník námětů obsahoval celkem 45 položek ze čtyř oblastí. Nejvíce námětů bylo v oblasti Rozvoj 

nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících, konkrétně 20 námětů. Následovaly 

oblasti Rozvoj turistické infrastruktury a služeb a Rozvoj organizace cestovního ruchu, budování 

značky a marketing shodně s 9 náměty, a nakonec velmi specifická oblast Rozvoj nových cyklostezek, 

in-line stezek a služeb s tím souvisejících s celkem 7 náměty. 

 

Celkově se podařilo realizovat 23 námětů zcela, dalších 11 částečně a 11 námětů se realizovat 

nepodařilo. 

 

V tabulce níže uvádíme detailnější rozpad po oblastech a míru dokončení námětů u každé z nich. 

Tabulka 9.1.1. Přehled splněných námětů po jednotlivých oblastech 

 Počet námětů 

1.       Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících 

  Ano 4 

  Částečně 8 

  Ne 8 

2.       Rozvoj turistické infrastruktury a služeb 

  Ano 6 

  Částečně 1 

  Ne 2 

3.       Rozvoj organizace cestovního ruchu, budování značky a marketing 

  Ano 9 

  Částečně - 

  Ne - 

4.       Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících 

  Ano 4 

  Částečně 2 

  Ne 1 

Celkový součet 45 

Zdroj: SMOl 
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Celkově se podařilo naplnit cíle předchozí strategie. Podařilo se zcela nebo částečně realizovat tři 

čtvrtiny námětů uvedených v zásobníku. Náměty, které nebyly ještě realizovány, byly odloženy 

často z důvodů přípravy širší koncepce nebo z důvodů snížení rozpočtů v dané oblasti. Některé 

náměty jsou v řešení již velmi dlouho a stále se nedaří z různých důvodů projekt úspěšně dokončit. 

Těmto projektům by bylo vhodné se v následném období intenzivně věnovat. 

 

V následující sérii tabulek uvádíme detailní informace k jednotlivým námětům a míře jejich 

dokončení. 
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Tabulka 9.1.2. Přehled námětů – Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících 

1. Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

1.1 Rekonstrukce 
radnice  

Rekonstrukce budovy radnice, podpora lepšího využití prostor, 
zatraktivnění prostoru.  

Rekonstrukce střechy a fasády radnice byla ukončena, včetně 
opravy věže. 

1.1 Rekonstrukce 
areálu na Svatém 
Kopečku 

Rekonstrukce areálu na Svatém Kopečku, levá část – ambity, 
vč. vytvoření návštěvnického centra, WC.  Cílem je rekultivace celého 
prostoru areálu. 

V realizaci – realizuje se obnova budov i mobiliáře 
a zpřístupňování dalších prostor, další etapa je v přípravě. 

1.1 Zoo Olomouc – 
rozvoj 
infrastruktury 

Rozvoj infrastruktury v Zoo Olomouc. Rekonstrukce inženýrských sítí.  Zatím nerealizováno, projekt ve fázi přípravy první etapy, 
příprava stavebního povolení. 

1.1 Zoo Olomouc – 
Parkování 

Zajištění dostatečných parkovacích a odstavných ploch a umožnit tak 
všem zájemcům o Zoo o vstup do areálu. 

Zatím nerealizováno – zpracován projekt Svatý Kopeček – 
Parkování; probíhá inženýrská činnost. 

1.1 Zoo Olomouc – 
Safari   

Navázání na projekt Safari v Zoo Olomouc, který započal v roce 2012. 
V současné době je zprovozněna 1. etapa – euroasijská.  V dalších 
letech budou postupně vznikat další čtyři etapy – severoamerická, 
africká, australská a Arktida. 

Realizovány 3 etapy – Safari Afrika, Pavilon Kalahari, Safari 
Amerika.  
4. a 5. etapa (Austrálie a Antarktida) – příprava výstavby. 

1.1 Klášter 
Hradisko 

Podpora širšího využití kláštera Hradisko jako turistického cíle, podpora 
prohlídek zrekonstruovaných zahrad, otevření prostor dosud veřejnosti 
nepřístupných.  

Realizováno 

1.1 Chrám sv. 
Mořice – celková 
generální oprava 

Celková generální oprava chrámu sv. Mořice, tzn. např. omítka, vitráže, 
varhany a další. Kostel nabízí ve svých věžích prostory využitelné 
např. pro unikátní expozice. 

Probíhá rekonstrukce, v plánu je další etapa rekonstrukce. 
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1. Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

1.1 Opravy 
olomouckých 
kostelů 

Opravy olomouckých kostelů. Jde např. o kostel Panny Marie Sněžné 
(restaurace interiérů), kostel sv. Michala (restaurace interiérů, křížové 
cesty a obrazů, gotický ambit atd.), ale i o pohanské kultovní místo, kde 
stál velkomoravský kostelík. 

Realizuje se obnova kostela sv. Michala. 

1.2 Projekt 
rozšíření expozic 
u katedrály 
sv. Václava  

Rozšíření prohlídky katedrály, tzn. vytvořit technickoprovozní zázemí 
katedrály, zpřístupnit kapli sv. Cyrila a Metoděje – chrámová 
pokladnice s ostatky svatých, zpřístupnit románskou kryptu 
vč. expozice o stavebně-historickém vývoji katedrály. 

Realizace byla zatím odložena. 

1.2 Kanovnický 
dům, Wurmova ul. 

Zpřístupnění   honosného, městského paláce, kanovnického domu ve 
Wurmově ulici jako další součást Arcidiecézního muzea. Jde 
o jedinečné, zatím nezveřejněné sbírky, kde by měla vzniknout 
např. obrazárna, sbírka užitého umění, historie o moravské církvi od 
Cyrila a Metoděje po současnost.   

Realizace byla zatím odložena. 

1.2 Muzeum umění 
Olomouc – 
Středoevropské 
fórum Olomouc 

Vybudování Středoevropského fóra Olomouc. Realizace projektu SEFO 
je stále ústředním cílem muzea pro následující roky.  

Zatím nerealizováno, předběžně potvrzena varianta dle 
návrhu prof. Šépky. 

1.3 Rozvoj 
Olomoucké 
pevnosti  

Podpora rozvoje produktu Olomouc – Pevnostní město včetně 
vč. následné propagace, prohloubení spolupráce mezi majiteli pevností 
a městem Olomouc.  

Realizováno prostřednictvím dotací města různým subjektům 
spojeným s Olomouckou pevností. 

1.4 Podpora 
rozvoje lokality 
Svatý Kopeček  

Podpora zatraktivnění lokality Sv. Kopeček pro návštěvníky města.    Zatím nebylo realizováno. 
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1. Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

1.4 Revitalizace 
zahrady 
Arcibiskupského 
paláce 

Rozšíření prohlídkového okruhu v Arcibiskupském paláci o prostory 
zahrady. Revitalizace zahrady vč. oranžérie z 19. stol., propojení se 
schodištěm a oprava zadní fasády.  

Zatím nebylo realizováno, probíhá zajištění finančních zdrojů. 

1.5 Podpora 
rozvoje lokality 
Poděbrady 
vč. Litovelského 
Pomoraví   

Podpora rozvoje lokality Litovelského Pomoraví, přírodního koupaliště 
Poděbrady.  

Podpora probíhá pouze prostřednictvím konání akcí 
v lokalitě. 

1.5 Podpora 
zeleně, květinové 
výzdoby v centru 
města    

Podpora zeleně, výzdoby centra města po dobu letní sezony.   Pravidelně realizována květinová výzdoba Horního náměstí, 
okolí sloupu Nejsvětější Trojice, kašen. 

1.5 Obnova Rozária Obnova prostor rozária. Demolice nevyhovujících objektů.  Vybudování 
nového zázemí, kavárny, mobiliáře, informačního centra.  

V roce 2016 bylo otevřeno zrekonstruované rozárium, 
demolice zatím nebyly provedeny, protože v roce 2018 se 
zpracovala projektová dokumentace k rekonstrukci jednoho z 
objektů. Obnoven mobiliář rozária. Vybudování zázemí 
a kavárny bude řešeno až v návaznosti na rekonstrukci 
dalších objektů. Rekonstruována byla také Oranžérie. 
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1. Rozvoj nových turistických cílů, revitalizace, rekonstrukce stávajících (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

1.5 Rekonstrukce 
travnatých ploch, 
květinových 
záhonů, 
vybudování 
závlahy, 
rekonstrukce 
vodních prvků 
v areálů Výstaviště 
Flora  

Obnova trávníků a záhonů. Omezení únavy půdy a zaplevelení. Závlaha 
pro trávníky i záhony. Obnova nefungujících vodních prvků, 
prohloubení jezírka – zamezení vzniku řas. 

Realizována úprava záhonů v Rudolfově aleji a před pavilony 
G a H. Rekonstrukce závlahy se připravuje v botanické 
zahradě. Vodní prvky zatím neobnoveny, do jezírka pořízena 
ionizační jednotka pro zabránění růstu řas. 

1.5 Obnova 
komunikací, 
mobiliáře a lávky – 
Botanická zahrada 

Rekonstrukce cca 10 km cest. Bezbariérový přístup. Zlepšení služeb. V roce 2018 byla opravena lávka z Bezručových sadů do 
botanické zahrady, další opravy cest zatím nerealizovány. 

1.5 Modernizace 
sbírkových 
skleníků, 
vč. vytápění 

Modernizace sbírkových skleníků. Modernizace vytápění.  Zatím nerealizováno, připravuje se nová koncepce celého 
sbírkového areálu. 

Zdroj: SMOl 
 

  



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              204 

 

Tabulka 9.1.3. Přehled námětů – Rozvoj turistické infrastruktury a služeb 

2. Rozvoj turistické infrastruktury a služeb (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

2. Regionální IC  Podpora vzniku Regionálního IC pro návštěvníky města.  V roce 2020 vznikla Centrála cestovního ruchu 
Olomouckého kraje, která některé plánované 
aktivity zastřešuje a v květnu 2021 bylo 
vybudováno Regionální informační centrum 
Olomouc na Výstavišti Flora. 

2.1 Podpora kongresového a 
incentivního turismu    

Podpora rozvoje kongresového turismu ve městě Olomouci ve spolupráci 
s Convention Bureau Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.  

Průběžně realizováno, 2016 vznikl Katalog 
kongresového turismu Olomouc, probíhá 
spolupráce s Central Moravia and Jeseníky 
Convention Bureau a dalšími subjekty. 

2. Realizace nových produktů 
CR  

Vytvoření zajímavých produktových balíčků se zacílením na církevní 
turismus, kongresový turismus, školy, seniory, gurmánský turismus. 
Následně cílená propagace a realizace produktů.  

Realizováno průběžně, spolupráce Olomouc 
Travel. 

2. Vybavení ubytovacích zařízení 
stojany na propagační letáky 
muzeí, restaurací, města Ol., 
pořadatelů různých kulturních 
akcí 

Vybavení ubytovacích zařízení stojany, tak jak je tomu běžně ve velkých 
evropských městech vč. Prahy, zajistit tak lepší informovanost 
návštěvníků města o konání akcí, výstav a dalších zajímavostí ve městě.  

Nebylo realizováno. 
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2.  Propagace „Olomouckých 
tvarůžků“ 

Podpora nového eventu „Tvarůžkových slavností“, který by podpořil 
značku tvarůžků spojovanou s Olomoucí. Spolupráce s Lošticemi ohledně 
např. pořádání „Tvarůžkových slavností“ nebo festivalu jídla 
(gastronomie zaměřena hlavně na tvarůžky, ale také na jiné regionální 
potraviny). 

V roce 2016 zahájen první ročník Olomouckého 
tvarůžkového festivalu. 

 

2. Rozvoj turistické infrastruktury a služeb (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

2.3 Podpora regionální kuchyně Podpora regionální kuchyně v restauracích v Olomouci a okolí v rámci 
programu „Ochutnejte Hanou“. 

Realizována podpora projektu „Ochutnejte 
Hanou“. 

2.4 Modernizace a aktualizace 
mobilních aplikací na propagaci  

Sledování vývojových trendů u mobilních aplikací a následná aktualizace 
stávající aplikace pro město Olomouc.   

Realizováno, vznik aplikací Moje Olomouc, 
Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc Labyrinth, 
Panorama Olomouc, Sportuj v Olomouci a 
zábavných aplikací pro rodiny s dětmi. 

2.4 Olomouc region Card   Digitalizace a aktualizace produktu Olomouc region Card.  Spuštění digitalizace od 1.5. 2021. 

2.4 Informační a orientační 
systém (IOS)  

Aktualizace IOS a značení domů a památek ve městě z roku 2008.  Realizováno, IOS předán do správy odboru 
dopravy a územního rozvoje MMOl. 

Zdroj: SMOl 
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Tabulka 9.1.4. Přehled námětů – Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing 

3. Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

3.1 Propagační kampaň 
v souvislosti se získáním ocenění 
Lonely Planet 

Využití ocenění jako marketingového nástroje pro informování 
veřejnosti v České republice a zahraničí, aby se Olomouc dostala do 
většího povědomí. 

Realizováno, ocenění používáno v propagačních 
materiálech. 

3.1 Propagační kampaň k 
produktům cestovního ruchu 
(např.: „Barokní Olomouc, 
Adventní Olomouc apod…)  

Zajištění propagace produktových balíčků cestovního ruchu za 
zvýhodněnou cenu v rámci České republiky a zahraničí.    

Realizováno, vytvořeny pobytové balíčky 
s hotely apod., v létě 2020 ucelená kampaň na 
podporu DCR. 

3.1 Rozvoj projektu Duchovní 
osa Moravy 

Podpora marketingového projektu Duchovní osa Moravy. Díky 
produktu se návštěvníci seznámí s tisíciletým kulturním a duchovním 
vývojem podstatné části Moravy. Prohlédnou si za cenu jedné 
vstupenky tři objekty, které jsou pomyslnou osou olomoucké 
arcidiecéze, tedy Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum 
v Olomouci a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, získají 
kompletní obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením církve 
na Moravě. 

Realizováno, projekt dočasně pozastaven, kvůli 
rekonstrukci Arcidiecézního muzea a dočasnému 
zpřístupnění zapojených objektů bez vstupného. 
Po odeznění pandemie se počítá s obnovením 
projektu. 

3.1 Aquapark Podpora marketingové značky aquaparku, zvýšení povědomí 
návštěvníků města o fungování tohoto zařízení. 

Realizováno. 

3.2 Olomouc region Card Zvýšení povědomí lidí (zejména mimo Olomouc) o existenci tohoto 
výhodného produktu formou propagace. 

Realizováno průběžně, ORC je součástí 
komunikačních materiálů města, v létě 2020 
byla klíčovým aspektem komunikace. 

 3.2 „Značka“ – květinová 
výstava FLORA 

 Rozšíření povědomí veřejnosti v rámci ČR a zahraničí o existenci 
květinové výstavy Flora Olomouc. Posílení této marketingové značky.  

Realizuje se průběžně, pořádání akcí, zlepšení 
průvodcovských služeb. 
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3. Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

3.2 Propagace kulturních akcí  Propagace kulturních akcí s dostatečným časovým předstihem 
pořádaných ve městě Olomouci.  

Realizováno částečně, vydává se Kalendář akcí 
na daný rok. 

3.2 Spolupráce s Moravským 
divadlem a Moravskou 
filharmonií  

Rozvoj další spolupráce institucí s městem Olomouc a větší využití 
potenciálu programové nabídky divadla a filharmonie v rámci společné 
propagace.  

Realizuje se, podpora akcí v rámci dotačních 
programů SMOl. 

3.3   Rozvoj spolupráce 
s partnery UP, partnerskými 
městy, dalšími městy se 
společnou historií   

Rozvoj spolupráce a vyšší využití potenciálu partnerských měst, 
základny UP, měst v ČR (např. UNESCO měst na Moravě) ke společné 
propagaci.  

Realizuje se 
- oslavy 20. výročí zapsání sloupu Nejsvětější 
Trojice do seznamu památek UNESCO; 
- náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská 
předsedá sdružení České dědictví UNESCO; 
- účast v projektu World Heritage Journeys; 
- Barokní poklady Moravy (spolupráce 
Olomouce, Kroměříže a Lednice); 
- prezentace v partnerských městech. 

Zdroj: SMOl 
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Tabulka 9.1.4. Přehled námětů – Rozvoj dopravní infrastruktury a služeb s tím souvisejících 

4. Rozvoj dopravní infrastruktury a služeb s tím souvisejících (za období 2014-2020) 

Aktivita  Popis námětu   Plnění 

 4. Rozvoj výstavby cyklostezek ve 
městě  

Podpora rozvoje a vybudování nových částí cyklostezek Realizuje se průběžně, dokončuje 
se zhruba 2,3 km ročně. 

4.1 Jantarová stezka I. část Výstavba nové části Jantarové stezky pro město Olomouc. Realizováno částečně, jeden úsek 
dokončen v roce 2019, další 
plánovaný k dokončená 2021. 

4.1 Propagace cykloturistiky    Vytvoření nových, atraktivních cyklistických balíčků v Olomouci a blízkém okolí 
pro návštěvníky města. 

Realizována aktualizace a dotisk 
cyklomapy. 

4.1 In-line stezky  Podpora a rozvoj propagace in-line stezek ve městě. Realizováno částečně, část 
Jantarové stezky lze využít i jako in-
line stezku. 

4. Zřízení výletní autobusové linky 
do regionu 

Zřízení autobusové dopravy, která by v době letní sezony jezdila pravidelně 
k atraktivním cílům v regionu (Sluňákov, Bouzov, Mladečské jeskyně apod.), a tím 
přispěla k lepší dostupnosti turistických cílů v regionu. Bus by fungoval jako 
shuttle, objížděl by hotely, odkud by sesbíral zájemce na výlet. 

Realizováno částečně, 
např. v rámci seniorského 
cestování. 

4.2 Letecká dostupnost města  Podpora možné spolupráce v rámci krajů, kde se nachází letiště (Ostrava, Brno), 
jež by mohlo být označováno jako Ostrava/Olomouc či Brno/Olomouc.    

Nerealizováno. 

4.3 Bezbariérová Olomouc    Podpora projektu, vytváření nových propagačních materiálů pro handicapované.  V roce 2019 vydán leták 
Bezbariérová Olomouc, město také 
aktualizovalo mapu Olomouc –
město bez bariér. 

Zdroj: SMOl
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10. Syntéza 

10.1. Shrnutí dílčích závěrů 

Olomouc má na trhu cestovního ruchu stabilně rostoucí pozici. Kontinuálně roste návštěvnost 

města, která se mezi lety 2012 a 2019 téměř zdvojnásobila a současně vzrostl podíl domácích 

návštěvníků až na 60 %. V roce 2019 tak v Olomouci přenocovalo 216 tisíc návštěvníků. Klesající 

podíl zahraničních turistů může být v období po globální pandemii spíše výhodou. Olomouc zdaleka 

není blízko hranice přesycení cestovního ruchu ve městě, ale to neznamená, že se při plánech na 

další období nemusí brát v úvahu aspekty udržitelnosti. 

Po určité době růstu se zastavila návštěvnost turistických cílů, a to na hodnotě okolo 1,35 milionu 

návštěv. Zdánlivá stagnace v počtu návštěv může být dána i datovou nekonsistencí nebo rozšiřující 

se nabídkou cílů v Olomouci, na kterou sběr dat nemusí reagovat. 

Právě nabídka turistických cílů ukazuje, jak zásadně se Olomouc z pohledu cestovního ruchu v období 

od roku 2008 do současnosti proměnila. Aktuální nabídka města je pro turisty velmi pestrá 

a nesoustředí se jen na pro město tradiční oblasti, jako jsou církevní památky nebo květinové 

výstavy. Momentálně je město schopné saturovat potřeby turismu zaměřeného nejen na památky, 

ale i na kulturu, festivaly, gastronomii i specializované (niche) typy – streetart či vojenský turismus. 

Silnou pozici má město i v B2B oblasti kongresového turismu. 

Významně k tomu přispívají i aktivity města a dalších subjektů vycházející ze Strategie rozvoje 

cestovního ruchu 2014–2020. Cíle dané touto strategií se dlouhodobě se daří naplňovat 

a v uvedeném období se podařilo zcela nebo částečně realizovat tři čtvrtiny námětů uvedených 

v zásobníku. Přesto jsou některé náměty v řešení již velmi dlouho a stále se nedaří z různých 

důvodů projekt úspěšně dokončit. Těmto projektům by bylo vhodné se v následném období 

intenzivně věnovat. 

Ačkoliv se situace výrazně změnila k lepšímu, stále je velký prostor pro další rozvoj. Jednak je potřeba 

reagovat a připravovat se na řešení dopadů COVID-19, které postihly především, avšak ne výlučně 

kongresový turismus. Dále se také díky dynamickému rozvoji gastronomie a festivalové/eventové 

nabídky otevírá prostor pro další vytěžování potenciálu, který nabízejí. Je také třeba rychle reagovat 

na pokračující rozvoj populárních forem turismu, a to především zážitkový a sportovně-rekreační. 

Nedostatek nových (i plánovaných) atraktivit pro aktivní trávení volného času může být v delším 

časovém horizontu rozhodující, protože konkurence má již nabídku v této oblasti poměrně silnou, 
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byť Olomouc konkuruje historickými památkami. Ale zatímco nové historické památky nelze 

vybudovat, moderní zážitkové atraktivity ano, a lze tak získat ještě větší výhodu oproti konkurenci.  

Je také třeba zohledňovat, že i když se velké množství turistických cílů rekonstruuje a revitalizuje, 

vzhled je spíše „hygienický“ faktor a nesmí se zapomínat na obsahovou stránku např. s využitím 

moderních technologií, které mohou i u „tradiční“ památky vyvolat kýžený „wow“ efekt využitelný 

v komunikaci. Takové aktivity by mělo město podporovat a snažit se využít dostupných synergií 

s aktivitami dalších hráčů na poli organizace cestovního ruchu, které se na udržitelnost nebo 

digitalizaci a moderní technologie soustředí. Snaha o synergie obecně by měla být podporována 

i mezi městem, městskými institucemi a soukromými subjekty. Tyto synergie mohou mít formu 

koordinace marketingových aktivit, propojování akcí a produktů. 

Co je z pohledu cestovního ruchu třeba upravit a jednoznačně propagovat, je DNA brandu města. Na 

základě provedených analýz chování cílových skupin, reakcí stakeholderů i aktuálních trendů je třeba 

změnit uvažování nad tradičními postupy tvorby a komunikace brandu, který už nelze postavit na 

jednom či dvou unikátních prvcích města, ale na kombinaci komplexní nabídky, autentičnosti 

a pozitivních emocí. Moderní turista totiž právě toto hledá. Takto postavená strategie brandu je 

navíc resistentnější vůči změnám trendů, ale i jednomu ze základních aspektů cestování, kterým je 

poznávání nového. Loajalita, i když dnes je tendence hovořit spíše o „loajální promiskuitě“ zákazníků, 

je budována více nápadností nebo všudypřítomností než jen unikátností nabídky. I značky jako Apple 

nebo Tesla, které měly/mají unikátní produkt, dnes těží především z toho, že se o nich stále hovoří 

(a přesto Samsung prodává více mobilních telefonů než Apple). Olomouc se tedy musí prezentovat 

tak, aby se dostala co nejvíce do podvědomí a do „nákupního košíku“ pro maximum příležitostí 

a maximum potenciálních návštěvníků. 

Jaké tedy vidíme hlavní příležitosti rozvoje do budoucna? 

 Olomouc má nabídku v oblasti cestovního ruchu dostatečně širokou a návštěvnost města tedy 

„nestojí a nepadá“ s jednou či dvěma konkrétními atraktivitami. A to je z našeho pohledu velmi 

podstatné. Olomouc by tedy měla nadále stavět na nabídce dlouhodobě dostupných a v nedávné 

době úspěšně vybudovaných skupinách produktů. Těmi jsou především: 

• městský a poznávací turismus, který se profiluje především na církevní památky, 
sekundárně na vojenské památky; 

• výstavní turismus definovaný obnovenou značkou Flora Olomouc; 

• festivalový a eventový turismus maximálně zaměřený na kulturní akce a festivaly nebo 
sportovní události; 
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• gastronomický turismus zahrnující také gastronomické akce a festivaly; 

• kongresový turismus, který bude třeba co nejrychleji restartovat 

K nim lze přiřadit ještě doplňkovou skupinu cykloturistiky. Ta má potenciál díky velkým investicím 

do rozšíření cyklostezek, ale má svá specifika a úskalí. Pro efektivní využití je třeba zásadně rozšířit 

cyklistické zázemí ve městě, aby Olomouc mohla fungovat jako „hub“, ze kterého budou cyklisté 

vyjíždět na výlety do okolí a následně vracet zpět do zajištěného ubytování. Bez toho bude 

cykloturistika ve městě doménou turistů, kteří cyklovýlet zvolí jako zpestření delší návštěvy, což je 

lepší varianta. Nebo v horším případě půjde spíše o jednodenní návštěvníky, pro které bude 

Olomouc jen zastávkou na trase, kde se zdrží maximálně několik málo hodin. 

Jak jsme již poukázali, pro udržení konkurenceschopnosti musí dojít k většímu rozvoji oblasti 

především zážitkového turismu, kde je aktuální nabídka Olomouce oproti konkurenci omezená. 

Nicméně se dá stavět na základech již existujících úspěšných atraktivit, jakou je Pevnost poznání či 

v menší míře Sluňákov.  

Důležitou oblastí rozvoje, která není aktuálně dostatečně pokrytá, jsou přírodní atraktivity, 

především pobyty u vody, které většina turistů, včetně městských, hledá jako doplňkovou, ale 

důležitou atraktivitu v destinaci. Mezi tyto oblasti lze zařadit i využití potenciálu řeky a jejího 

potenciálu pro turismus – výstavba náplavek je vhodným počátkem. 
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10.2. SWOT Analýza 

10.2.1. Poloha, dopravní dostupnost a infrastruktura 

Silné stránky (vnitřní) Slabé stránky (vnitřní) 

• Dobrá poloha města ve středu Moravy a vůči klíčovým metropolím 
• Dobré napojení na hlavní silniční tahy na Prahu, Brno i Ostravu 
• Na převážně dokončené trase III. železničního koridoru Praha-

Ostrava 
• Dobrá obslužnost vlakovými spoji všech tří hlavních dopravců 
• Dostupná vzdálenost od mezinárodních letišť (Praha, Brno, 

Ostrava, Katowice Krakov) 
• Dobrá síť městské hromadné dopravy 
• Napojení města na páteřní cyklostezky  

• Pokračující nevyhovující situace s parkováním u Zoo Olomouc, 
Výstaviště Flora Olomouc a dalších turisticky zajímavých částech města 

• Nízké povědomí o regionu jako cykloturistické destinaci 
• Nízká obslužnost zajímavých zdrojových trhů z blízkých mezinárodních 

letišť (bez Prahy aktuálně pouze Varšava a Londýn, před COVID-19 i 
Berlín a další) 

• Nedokončený obchvat města 
• Špatná kvalita silnic v regionu 

Příležitosti (vnější) Ohrožení (vnější) 

• Poloha města ve specifickém regionu jako příležitost pro 
vybudování silné konkurenční výhody jak pro DCR, tak PCR 

• Široký potenciál využití okolní nížinné rovinaté krajiny i blízkosti 
hor (v návaznosti na dobudování rychlého dopravního spojení) 

• Možnost zvýšení počtu zahraničních návštěvníků v návaznosti na 
rozšíření destinací mezinárodních letišť v Brně a Ostravě 

• Komplexní rozvoj cyklo-dopravy a cyklo-infrastruktury 
v regionu/kraji 

• Rozšíření vysokorychlostní regionální vlakové dopravy, především 
směrem do Jeseníků 

• Začátek výstavby úseku D55 Olomouc–Kokory, dostavba severního 
spoje na Prahu, západní a východní obchvat Olomouce 

• Až na výjimky, přetrvávající nízký zájem o region u návštěvníků ze 
zahraničí, kteří cestují letecky (především long-haul) 

• Komplikace výstavby obchvatů a dálničních tahů 
• Negativní dopad omezení veřejných rozpočtů v důsledku schválení 

daňových změn a epidemie COVID-19 na investice do infrastruktury 



   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              213 

 

10.2.2. Potenciál a atraktivita turistických cílů  

Silné stránky (vnitřní) Slabé stránky (vnitřní) 

• Olomouc jako domov památky UNESCO 

• Významný cíl pro návštěvy církevních památek 

• Město s potenciálem pro městský a moderní turismus 

• Potenciál pro technický/vojenský turismus 

• Gastronomie 

• Přirozené centrum a vstupní brána do turistického regionu 

• Úspěšné posílení značky Flora Olomouc, se kterou je město 
dlouhodobě spojováno 

• Významné kulturní a společenské eventy, vč. adventních trhů 

• Atraktivní sportovní akce – Mattoni ½ Maraton Olomouc, 
parkurové závody CSI3*-W Olomouc 

• Další atraktivity v širším regionu  

• Pevnost poznání 

• Sportovní areály – aquapark, tenis, lezectví, golf, Hrubá Voda, 
Hlubočky 

• Zařazení do průvodce Lonely Planet 

• Dokončená revitalizace klíčových památek 

• Významné MICE kapacity 

• Nejednoznačné vnímání Olomouce jako turistické destinace, chybějící 
Unique Selling Proposition 

• Chybějící moderní atraktivity pro trávení aktivní dovolené, zážitkový 
turismus a atraktivit pro děti 

• Špatná dostupnost návštěvnicky silných cílů (Zoo Olomouc, Svatý Kopeček) 
a nedostatečná infrastruktura těchto cílů 

• Malé investice do Zoo Olomouc 

• Nedostatečné využití potenciálu špičkových kulturních a dalších akcí v 
komunikaci 

• Ohrožení vnímání města jako turistické destinace bezdomovectvím a 
dalšími jevy 
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Příležitosti (vnější) Ohrožení (vnější) 

• Využití stoupajícího počtu návštěvníků i podílu domácích turistů 

• Potenciál spolupráce s UPOL na moderních turistických produktech 

• Plánované projekty – náplavky, SEFO apod. 

• Propojení města s turistickými cíli v kraji díky lepší dopravní 
dostupnosti (lyžařská střediska, lázně atd.) 

• Další rozvoj moderních forem cestovního ruchu – healthy lifestyle, 
eko turismus, gastro turismus, cyklo a in-line turistika 

• Aplikace moderních technologií, chytrá města, rozšířená realita, 
v produktech CR (viz chytré hotely, využití krytu Institutem paměti 
národa) 

• Rozvoj zážitkového cestovního ruchu (např. populárně-vědecké 
parky, ekoparky) – prostor pro spolupráci s UPOL / Pevností poznání 

• Využití existujících eventů do komplexnější nabídky, např. propojení 
Mattoni ½ Maratonu Olomouc s dlouhodobějšími akcemi, 
parkurového CSI3* (využití synergie s GCL a Prague Playoffs) nebo 
adventní trhy 

• Prohloubení spolupráce s dalšími institucemi na tvorbě 
produktových balíčků a jejich vazby na klíčové eventy 

• Komunikace město zeleně, město parků, město květin 

• Pokračování epidemie COVID-19 a související dopady na 
provozovatele atraktivit 

• Nedostatečné financování rozvojových projektů v souvislosti se 
změnou daňového systému a výkonnosti ekonomiky 

• Nedostatečný rozvoj nových atraktivit v soukromém vlastnictví – 
konkurence, omezený vliv role města 

• Klesající konkurenceschopnost v případě nezachycení moderních 
trendů v CR – interaktivita, digitalizace, udržitelnost apod. 

• Odliv lidí z centra města  
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10.2.3. Turistická infrastruktura a služby 

Silné stránky (vnitřní) Slabé stránky (vnitřní) 

• Regionálně významné MICE kapacity 
• Kapacita ubytovacích zařízení vyšší kategorie, vč. 

mezinárodních řetězců 
• Oceňovaná, specializovaná a tematická ubytování – např. 

Long Story Short Hostel a další) 
• Silně se rozvíjející moderní gastronomická a kavárenská scéna 
• Dobře hodnocené TIC jak z pohledu vybavenosti, tak 

pracovníků 
• Projekt Olomouc region Card 
• Nové formy prohlídek města z kola a z lodi 
• Průvodcovská služba v kostelech 
• Interaktivní mobilní aplikace pro zážitkové prohlídky 
• Filmová Olomouc 

• Kapacity ubytování nižší kategorie, kempů 
• Nedokončený rozvoj kempu Krásná Morava – nedostatečné hygienické 

zázemí, malá kapacita 
• Nedostatečná znalost možností využití aplikace/webu Mojeolomouc pro 

účely propagace událostí pořádaných soukromými subjekty 
• Nedostatečné propojení soukromé sféry, především hotelů, na prezentaci 

turistické nabídky na webu města 
• Nevyužitý potenciál přírodního koupaliště Poděbrady, kde je velmi 

omezené zázemí i doplňková nabídka služeb (mimo půjčovny 
loděk, paddleboardů nebo baně) 

• Chybějící zázemí pro festivaly a velké kulturní akce (víceúčelová hala, 
prostor pro open air akce i mimo centrum)  

Příležitosti (vnější) Ohrožení (vnější)  
• Přetrvávající nebezpečí vnímání Olomouce jako drahého města (ubytování, 

stravování), zvýšené možnými ekonomickými dopady na část cílové skupiny 
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10.2.4. Turistická poptávka destinace 

Silné stránky (vnitřní) Slabé stránky (vnitřní) 

• Zvyšující se počet návštěvníků města 
• Rostoucí podíl domácích turistů (důležitý faktor v post-COVID 

době) 
• Výrazný podíl návštěvníků ze sousedních trhů – Slovensko, 

Polsko, méně pak Německo 

• Výrazně nižší průměrný počet přenocování ve srovnání s krajským 
a celorepublikovým průměrem 

Příležitosti (vnější) Ohrožení (vnější) 

• Potenciál ve zvyšujícím se zájmu ze strany tuzemských turistů 
• Vytěžení okolních trhů 

• Zásadní změna na celosvětovém trhu cestovního ruchu v post-COVID 
období 

• Politická situace na některých zdrojových trzích – Rusko (sankce), 
Spojené království (Brexit) 
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10.2.5. Marketing a management cestovního ruchu 

Silné stránky (vnitřní) Slabé stránky (vnitřní) 

• Turistický portál města s komplexními informacemi 
o turistických atraktivitách 

• Silná pozice na sociálních sítích 
• Olomouc region Card 
• Prezentace města v průvodci Lonely Planet 
• Atraktivní koncept kampaně léto 2020 s potenciálem pro 

další úpravy a použití 
• Zpracování brandbooku města Olomouce a jeho využití v 

oblasti CR 
• Digitalizace Olomouc region Card 

• Nejednoznačné vnímání Olomouce jako turistické destinace, chybějící 
jednoznačný brand města  

• Nedostatečné využívání vizuálně živé fotografie, které by v propagaci 
přibližovaly Olomouc jako živoucí město 

• Chybějící jednotný kontinuální monitoring návštěvnosti na úrovni města (turisté 
vs. výletníci, sezonalita atd.) 

• Zastarávající vizuální stránka turistického portálu 
• Chybějící rámec pro kooperativní marketing  

Příležitosti (vnější) Ohrožení (vnější) 

• Synergie v rámci Centrály cestovního ruchu Olomouckého 
kraje 

• Návaznost na komunikaci ČR i ostatních krajů 
• Hlubší spolupráce s Czech Convention Bureau 
• Vznik portálu „Kulturní Olomouc“ s kalendářem 

kulturních akcí 
• Hlubší využití partnerství s dalšími městy a institucemi 

(např. Olomouc – Kroměříž) 

• Omezené možnosti některých forem komunikace v současném období – 
veletrhy cestovního ruchu, press a fam tripy 
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10.3. Východiska pro návrhovou část 

Budování image Olomouce jako kulturního centra a festivalové destinace pomůže oslovit další 

turisty, kteří hledají i další zážitky než památky, a pomůže tak představit Olomouc jako komplexní 

destinaci. 

Jednou z možností je navázat na již připravené projekty a také zahájenou revitalizaci Olomouckého 

hradu a více využít jeho potenciálu jako místa s velkou historickou hodnotou, především v návaznosti 

na přemyslovskou historii. Hrad má potenciál pro začlenění do „živého města“, ale je třeba posílit 

turistickou infrastrukturu v oblasti. 

Pevnost Olomouc je další z možností zvýšení atraktivity města. Pevnost a pevnostní stavitelství, resp. 

obecně zaměření na technicko-vojenské aspekty, by umožnilo využít pevnostních památek jako 

zdroje pro technický/industriální turismus a nabízí se i potenciál pro využití v zážitkové turistice. 

Rozvojový potenciál má i větší zaměření na rodiny s dětmi a děti obecně a vytváření nových 

produktů přímo zaměřených na dětského návštěvníka – dětské prohlídky, dětské zážitkové trasy atd. 

také u stávajících památek. 

Obdobně je na tom možnost zvážit podporu vybudování nové, moderní atraktivity, která bude 

reagovat na současné trendy a poptávku. Vzhledem k již dostupným atraktivitám a konkurenci by se 

mělo jednat o zážitkovou nebo velmi interaktivní formu s vyžitím pro dospělé i dětské návštěvníky. 

Zaměřit se v balíčcích a prohlídkových trasách také na „skryté perly“ Olomouce (pro návštěvníky, 

kteří vyhledávají turismus mimo „hlavní proud“), a reagovat tak na trendy místní zkušenosti. Spíš 

jako doplňkovou atraktivitu lze využít trasy zaměřené různě od památek přes kavárny a zajímavá 

zákoutí až po návštěvy malých galerií, kreativních dílen a výrobny lokálních (řemeslných) produktů. 

Intenzivně pokračovat v rozvoji areálu na Svatém Kopečku, a kromě rekultivace areálu se zaměřit i na 

doprovodné služby, především gastronomické a zázemí areálu. Neodkladně je třeba dokončit kroky 

potřebné k vyřešení dopravní dostupnosti a parkování u Zoo Olomouc a areálu baziliky Navštívení 

Panny Marie, která je dlouhodobě kritická a významně ovlivňuje návštěvnost. 

Zaměřit se na zlepšení konkurenceschopnosti Zoo Olomouc jako klíčového turistického cíle. 

Pokračování ve výstavbě safari by mělo být jasným krokem, na který by měly navázat modernizace 

dalších výběhů a investice do infrastruktury zoo. Pozitivní dopady na návštěvnost (navzdory 

parkovacím problémům) zaznamenané po otevření Safari Amerika naznačují, že je to správný krok.  
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Úvahu nad další koncepcí a směřováním by si zasloužil projekt Duchovní osa Moravy. Dosavadní 

podoba projektu a komunikace zatím nezabránila poklesu návštěvnosti a nadcházející rekonstrukce 

Arcidiecézního muzea a s tím související dočasné pozastavení projektu dává možnost jeho směřování 

znovu definovat. 

Prohlubovat synergie s Univerzitou Palackého v Olomouci a využívat její potenciál jako partnera 

a popularizátora vědy. Spolupráce by se měla soustředit na implementaci moderních technologií 

v rámci existujících i nových turistických cílů, například formou digitalizace a interaktivity expozice. 

Inspirací mohou být interaktivní expozice Vlastivědného muzea Olomouc.  

Město Olomouc by mohlo více pracovat s parky na svém území jako prostorem pro turistickou 

nabídku, především v očekávané době po COVIDu, kdy se očekává, že preference venkovních aktivit 

a atraktivit bude stoupat. Výhodou je návaznost na stávající projekty jako promenádní koncerty nebo 

spolupráce s iniciativou Zaparkuj. 

V návaznosti na projekt Sportuj v Olomouci by bylo vhodné vybudovat obdobnou platformu pro 

propagaci kultury a sdílení informací o aktivitách na kulturní scéně, s kalendářem akcí apod. Taková 

platforma ve městě chybí a vhodně by podpořila image Olomouce jako kulturního centra i moderní 

destinace. 

Více marketingově využít potenciál Pevnosti poznání jako jednoho z klíčových cílů pro moderní 

poznávací a zážitkový turismus. Cíle tohoto typu patří k nejpopulárnějším v ČR. Samozřejmě se lze 

zaměřit i na podporu dalšího rozvoje Pevnosti poznání nebo dalších zážitkových atraktivit 

zaměřených na poznávací a zážitkový turismus. 

Existuje potenciál zlepšit provázanost a koordinaci marketingových aktivit mezi městem a dalšími 

subjekty (např. muzea, divadla, organizátory sportovních událostí). Cílem je vzájemná medializace 

akcí a aktivit, společné vytváření balíčků a marketingová spolupráce obecně. 

Rozvinout a podporovat lokality s potenciálem odpočinkových zón. Vhodnými lokalitami mohou být 

nově vznikající náplavky, koupaliště Poděbrady, ale i Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města 

Olomouce. 

Zásadně podpořit kongresový turismus ohrožený COVID-19 a pomoci s jeho „restartem“. Případná 

dlouhodobá ztráta pozice Olomouce v MICE oblasti by měla na cestovní ruch ve městě zásadní 

negativní dopad. 
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Potenciálním zdrojem návštěvnosti by mohl být další moderní kemp, který by dokázal saturovat 

poptávku po levnějším ubytování a ideálně také po vhodném ubytování a infrastruktuře pro 

cykloturisty (např. chatky s uzamykatelnými přístřešky na kola). Zároveň by mohla Olomouc reagovat 

na zvýšenou poptávku po cestování v obytných vozech a přívěsech. 

Zaměření se na cykloturistiku i jako doplňkovou aktivitu při návštěvě Olomouce pro turisty, kteří 

nepřijedou na kole nebo s vlastními koly, a to např. podporou půjčoven kol nebo bikesharingu. 

Komunikovat Olomouc jako hub pro cyklovýlety do okolí se solidním zázemím – to je nejdříve 

potřeba dobudovat (nabíječky na elektrokola, servisní body, infrastruktura u ubytování apod.). Tímto 

způsobem je možné zajistit, že cykloturisté setrvají ve městě delší dobu a Olomouc nebude jen 

zastávkou, kde se dá přenocovat.  

Navýšit marketingový rozpočet tak, aby umožňoval efektivnější mediální plánování a generování 

většího zásahu cílových skupin afinitními mediatypy. 

Kompletně revidovat stávající webovou prezentaci, aby více odpovídala současným trendům a také 

vizuální podobě ostatní komunikace, včetně zvážení jejího přesunu na samostatnou doménu. Dobrou 

inspirací a základem je landing page použitá v letní kampani 2020, která tyto požadavky z větší části 

naplňuje. 

Definovat jasnou brandovou propozici Olomouce a připravit komunikační strategii, která tuto 

brandovou propozici bude dlouhodobě a konzistentně komunikovat. Cílem je ve střednědobém 

horizontu konkurovat obecně i známým vazbám, kterými disponují klíčoví konkurenti. 

Využít současné momentum gastronomické nabídky v Olomouci a dále město propagovat a rozvíjet 

jako gastronomickou destinaci, ať už podporou stávajících gastro eventů, nebo tvorbou nových. 

Pokračovat v práci s Olomouc region Card jako se silným komunikačním tématem. Využít digitalizaci 

karty a hledat další příležitosti rozvoje. 

Připravit alespoň rámec koncepce udržitelného cestovního ruchu v Olomouci v dlouhodobém 

horizontu a již s ním pracovat při rozvoji nových atraktivit a jejich umístění.  
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11 Seznam zdrojů 

11.1. Strategie, výzkumy a další dokumenty 

CzechTourism: Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021-2025 

CzechTourism: Návštěvnost turistických cílů 2019 

CzechTourism:  Krajský report 2018-2019 – Olomoucký kraj 

CzechTourism: Návštěvnost turistických cílů 2019 

CzechTourism a GfK: Domácí a příjezdový cestovní ruch, 2019 

CzechTourism a IPSOS: UNIQUE SELLING PROPOSITIONS, 2017 

Česka televize: Institut Paměti národa pro střední Moravu 
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3266994-v-byvalem-olomouckem-krytu-vznikne-institut-
pameti-naroda-pro-stredni-moravu 

Kreativní Olomouc: Kulturní a Kreativní Průmysly na Olomoucku, 2017 

M-Ark: Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 2014 - 2020 

MMR: Základní teze připravované Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 

MMR: Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020-2021 

MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Olomoucký kraj: Návštěvnost turistických cílů v OL v roce 2019 

Olomoucký kraj: Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021–2027 

Olomoucký kraj: Marketingová studie cestovního ruchu pro Olomoucký kraj na období 2017–2020 

REVFINE: Tourism Trends: The Latest Opportunities for The Tourism Industry, 
https://www.revfine.com/tourism-trends/  

Statutární město Olomouc: Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2023 

Statutární město Olomouc: Profil návštěvníka města Olomouce 2017-1:8 

Statutární město Olomouc: Profil návštěvníka města Olomouce 2020 

Statutární město Olomouc: Plán udržitelné městské mobility 

Statutární město Olomouc: Plán regenerace městské památkové rezervace 2018-2022 

Statutární město Olomouc: Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a 
pohybu na období 2021-2024 

Statutární město Olomouc: Označení provozoven a reklama v Městské památkové rezervaci 
Olomouc a jejím ochranném pásmu 

Statutární město Olomouc: Parkovací politika města Olomouc 

Statutární město Olomouc: Obecně závazná vyhláška č. 10/2020 

Statutární město Olomouc: Plán pro chytrou Olomouc 

UNWTO: European Union Tourism Trends, 2018 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3266994-v-byvalem-olomouckem-krytu-vznikne-institut-pameti-naroda-pro-stredni-moravu
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3266994-v-byvalem-olomouckem-krytu-vznikne-institut-pameti-naroda-pro-stredni-moravu
https://www.revfine.com/tourism-trends/


   

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Analytická část              222 

 

Wunderman Thompson: „Incentivized travel initiatives“ - Travel After Coronavirus – Q&A from 
EMEAI Webinar – Euromonitor, 
https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/08/incentivized-travel-initiatives/  

Závodná, Lucie Sára: Udržitelný cestovní ruch – Principy, certifikace a měření, 2015 

 

11.2. Webové prezentace města, institucí a atraktivit 

Arboretum Bílá Lhota: https://arboretumbilalhota.cz 

Arcibiskupský palác v Olomouc: https://arcibiskupskypalac.cz 

Centrála cestovního ruchu OK: https://www.centralaok.cz 

Divadlo na cucky: https://www.divadlonacucky.cz/ 

EQUINE SPORT CENTER: https://www.escolomouc.cz 

Farnost sv. Michala: www.svatymichal.cz 

Farnost sv. Mořice: https://www.moric-olomouc.cz 

Fort II Radíkov: http://pevnost-radikov.cz 

Fort XIII: http://www.lagerfort.cz 

Fort Křelov: https://www.forty.cz 

Galerie města Olomouce: http://www.galerie-mesta-olomouce.cz 

GALERIE CAESAR:http://www.galeriecaesar.cz 

Galerie Šantovka: https://www.galeriesantovka.cz/ 

Kreativní Olomouc: https://kreativniolomouc.cz 

Krokodýlek Olomouc: https://www.krokodylek-olomouc.cz 

Letní kino Olomouc: https://letnikinoolomouc.cz 

Matice Svatokopecká: http://www.maticesvatokopecka.cz 

Moravská filharmonie Olomouc: https://www.mfo.cz 

Moravské divadlo Olomouc: http://www.moravskedivadlo.cz 

Muzeum Olomoucké pevnosti: www.pevnostolomouc.cz 

Muzeum umění Olomouc: https://www.muo.cz 

Olomouc region Card: www.olomoucregioncard.cz 

OLOŠLAP: https://www.oloslap.cz 

Pevnost poznání: https://www.pevnostpoznani.cz 

Projekt Obnovy Sv. Kopečku: https://www.strahovskyklaster.cz 

RESORT HRUBÁ VODA: https://resorthrubavoda.cz 

Statistika Kultury České republiky: https://www.statistikakultury.cz 

Statutární město Olomouc: https://tourism.olomouc.eu 
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Statutární město Olomouc: https://www.olomouc.eu  

Street Art Festival: https://streetart-festival.cz 

Svatý Kopeček: http://www.svatykopecek.cz 

Sluňákov: https://slunakov.cz 

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com 

UPOL: https://www.upol.cz 

VETERAN ARENA: www.veteranarena.cz 

Vila Primavesi: www.vilaprimavesi.cz 

Vlastivědné muzeum v Olomouci: https://www.vmo.cz 

Výstaviště Flora Olomouc: https://www.flora-ol.cz 

Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor: https://zaparkuj.upol.cz 

Zoo Olomouc: https://www.zoo-olomouc.cz 

 

https://www.olomouc.eu/
https://streetart-festival.cz/
https://slunakov.cz/
https://www.upol.cz/
http://www.veteranarena.cz/
http://www.vilaprimavesi.cz/
https://www.vmo.cz/
https://www.flora-ol.cz/
https://www.zoo-olomouc.cz/


   
 
 

 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 

města Olomouce (2022–2027) 

Návrhová část 

 

 

 

 

Zpracoval kolektiv agentury Media Age 

MEDIA AGE s.r.o. 

třída Kpt. Jaroše 1927/8 

602 00 Brno 

info@mediaage.cz 

 
 

OBJEDNATEL: 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

mailto:info@mediaage.cz


 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Návrhová část 2 

Obsah 
12. Úvod .................................................................................................................................................. 3 

13. Vize, návaznost a struktura návrhové části ....................................................................................... 3 

13.1 Vize .............................................................................................................................................. 4 

13.2 Strategické cíle a jejich návaznost na SWOT analýzu .................................................................. 4 

13.3 Struktura návrhové části ............................................................................................................. 5 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistických cílů a infrastruktury ....................................................................... 7 

Strategický cíl 2: MICE ........................................................................................................................... 17 

Strategický cíl 3: Smart City ................................................................................................................... 23 

Strategický cíl 4: Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing................................................. 30 

 

 

  



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Návrhová část 3 

12. Úvod 
Návrhová část Strategie cestovního ruchu města Olomouce 2022–2027 představuje klíčovou kapitolu 

dokumentu a definuje rámec i charakter aktivit v oblasti podpory turismu, na které se samospráva 

v příštích letech zaměří. V tomto ohledu nefunguje izolovaně, ale v mnoha ohledech navazuje 

zejména na návrhovou část základního koncepčního rozvojového dokumentu – Strategického plánu 

rozvoje města Olomouce, a to konkrétně na jeho druhý pilíř „Olomouc – Perla Evropy“ a jeho 

specifické cíle: 

• 2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako turistického cíle a spolupráci 

aktérů cestovního ruchu; 

• 2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, kulturu, volný čas a sport;  

• 2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, sportovní a turistické 

infrastruktury včetně využití potenciálu vodních toků a vodních ploch; 

• 2.4 Rozvinout podmínky pro cykloturistiku a pěší dostupnost turistických cílů; 

• 2.5 Zvýšit atraktivitu historického centra Olomouce pro obyvatele města i pro návštěvníky. 

Styčné plochy je možné vysledovat i v rámci prvního pilíře: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc, 

specificky pak u cíle: 

• 1.5 Podporovat inovace a kulturně kreativní průmysly 

a dále také v pilíři tři, specifických cílech: 

• 3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování 

• 3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně a chránit historické dědictví 

Mimo Strategický plán rozvoje města Olomouce se návrhová část Strategie cestovního ruchu města 

Olomouce 2022–2027 dále prolíná i s jinými koncepčními dokumenty zpracovanými v konkrétních 

rozvojových oblastech, hlavně pak se Strategií rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 

Olomouce na období 2022–2027 (Cíl 1.2 Ve městě je funkčně a inovativně propojená nabídka 

kulturního dědictví a živé kultury, která je atraktivní pro místní i turisty a specificky pro mladou 

generaci) a Plánem udržitelné městské mobility Olomouc 2018–2030 (PUMMO; 5.1.3. Infrastrukturní 

opatření v oblasti cyklistické dopravy a 5.2.4. Neinfrastrukturní opatření v oblasti cyklistické dopravy).  

Zatímco v případě Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–

2027 jsou aktivity dotýkající se cestovního ruchu spíše jen velmi stručně a rámcově nastíněny, 

PUMMO se věnuje bodům, které se dotýkají turistické nabídky (cyklodoprava a cyklostezky) 

podrobně, a to včetně konkrétních cílů i monitorovacích indikátorů. Tato skutečnost však 

nepředstavuje důvod tématiku cyklodopravy z návrhové části strategie cestovního ruchu vynechat. 

Věnujeme se jí proto v konkrétním opatření, v rámci realizace i vyhodnocení však zdůrazňujeme 

faktickou i funkční provázanost s PUMMO.      

 

13. Vize, návaznost a struktura návrhové části 
Návrhová část Strategie cestovního ruchu města Olomouce 2022–2027 přímo navazuje na část 

analytickou a reflektuje závěry plynoucí ze syntézy a na ní postavené SWOT analýzy. Strategická vize, 

cíle i následná konkrétní opatření jsou nadefinovány tak, aby maximalizovaly potenciál silných 

stránek Olomouce jako turistické destinace, umožnily využít nabízejících se příležitostí a omezily, 

popřípadě zcela eliminovaly vliv slabých stránek a eventuálních hrozeb. 
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13.1 Vize 
Strategická vize definuje Olomouc následovně: 

 

Živá, moderní a prosperující destinace v srdci Evropy 

Olomouc jako dostupná, přívětivá, udržitelná, bezpečná, moderní a smart turistická destinace, která 

dokáže maximálně zužitkovat svůj unikátní historický, kulturní a lidský potenciál tak, aby nabídla 

autentický a zároveň i atraktivní a konkurenceschopný cestovatelský zážitek všem návštěvníkům, ať 

už přijeli za poznáním, kulturou, zábavou, sportem či služebně.  

Díky tomu se cestovní ruch v Olomouci stává čím dál tím přirozenější součástí ekonomiky města, 

která poskytuje příležitosti a zároveň využívá synergie se soukromou sférou. Turistický potenciál 

Olomouce jako destinace je tak oceňován nejen návštěvníky, ale také místními obyvateli. 

 

13.2 Strategické cíle a jejich návaznost na SWOT analýzu 
• Strategický cíl 1: Rozvoj turistických cílů a infrastruktury 

o Silné stránky a příležitosti (využití): Využíváme zejména přednosti a příležitosti 

města z hlediska jeho polohy a dostupnosti (i pro kratší city breaks), atraktivity 

místních památek (včetně UNESCO), potenciálu destinace pro církevní, 

technický/vojenský, kulturní, sportovní a zábavně-vzdělávací turismus, komplexní 

rozvoj cyklodopravy a infrastruktury v regionu atd. 

o Slabé stránky a hrozby (eliminace): Snižujeme dopad negativních vlivů, jako jsou 

nedostatek moderních atraktivit pro zážitkový turismus a pro dětského návštěvníka, 

špatná dostupnost a infrastruktura (např. parkování) návštěvnicky silných cílů, 

nedostatečný rozvoj atraktivit v soukromém vlastnictví, nedostatečné využití 

potenciálu špičkových kulturních akcí atd. 

 

• Strategický cíl 2: MICE 

o Silné stránky a příležitosti (využití): Chceme zužitkovat přednosti a příležitosti města, 

jako jsou opět jeho dobrá poloha a dostupnost, silná značka Flora Olomouc, 

významné MICE kapacity a ubytovací kapacity vyšší kategorie či speciálního 

charakteru, potenciál spolupráce s UPOL či Czech Convention Bureau atd.  

o Slabé stránky a hrozby (eliminace): Bojujeme proti negativním vlivům jako například 

nedostatečnému propojení soukromé sféry, především hotelů, do prezentace 

turistické nabídky, slabšímu zapojení MICE tématiky do propagace města atd. 

 

• Strategický cíl 3: Smart City 

o Silné stránky a příležitosti (využití): Budeme stavět na přednostech a příležitostech 

města, jako jsou například jeho potenciál pro moderní turismus, možnost spolupráce 

s UPOL na moderních turistických produktech, projekt Olomouc Region Card a jeho 

digitalizace, aplikace moderních technologií (chytrá města, rozšířená realita) 

v produktech CR, existence interaktivních mobilních aplikací pro zážitkové prohlídky 

atd.  
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o Slabé stránky a hrozby (eliminace): Zaměříme se na neutralizaci efektu negativních 

externalit, jako jsou například nevyužitý potenciál aplikace/webu Mojeolomouc pro 

účely propagace, doposud omezené použití moderních technologií v rámci 

produktové nabídky města atd. 

 

• Strategický cíl 4: Rozvoj organizace CR, budování značky, marketing 

o Silné stránky a příležitosti (využití): V rámci tohoto strategického cíle můžeme využít 

celou řadu silných stránek a příležitostí Olomouce jako turistické destinace. Například 

propracovaného turistického portálu města, silné pozice na sociálních sítích, 

prezentace v atraktivních médiích typu Lonely Planet, zpracování brandbooku města, 

synergie s dalšími organizacemi cestovního ruchu v regionu, užší návaznosti na 

komunikaci ČR i ostatních krajů, hlubšího využití partnerství s dalšími městy 

a institucemi atd. 

o Slabé stránky a hrozby (eliminace): Marginalizovat bychom naopak měli vliv slabých 

stránek a hrozeb, mezi které můžeme zařadit nejednoznačné vnímání Olomouce jako 

turistické destinace, nedostatečné využití vizuálně živé fotografie přibližující Olomouc 

jako živoucí město, zastarávající podobu webového portálu, chybějící rámec pro 

kooperativní marketing atd. 

 

13.3 Struktura návrhové části 
Strategické cíle dále rozvíjejí konkrétní opatření, která mají dlouhodobý a střednědobý charakter 

a tvoří základní strukturu návrhové části. 

 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistických cílů a infrastruktury 

Opatření 1.1: Rozvoj nových turistických cílů, modernizace stávajících cílů a jejich služeb 

Opatření 1.2: Rozvoj muzejních a kulturních zařízení a jejich služeb 

Opatření 1.3: Podpora rozvoje podnikatelské turistické infrastruktury a jejich služeb   

Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území  

pod-opatření:  1.4.1 ZOO Olomouc 

   1.4.2 Výstaviště Flora a olomoucké parky 

   1.4.3 Areál Korunní pevnůstky 

   1.4.4 Svatý Kopeček – Sadové náměstí 

Opatření 1.5: Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících 

 

 

Strategický cíl 2: MICE 

Opatření 2.1: Podpora kongresové a incentivní turistiky 
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Opatření 2.2: Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc a.s. a s tím spojených služeb v oblasti 

MICE 

Opatření 2.3: Podpora rozvoje spolupráce s UPOL a jejími ústavy   

 

Strategický cíl 3: Smart City 

Opatření 3.1: Tvorba a dlouhodobá podpora digitální platformy kulturních akcí a eventů 

Opatření 3.2: Rozvoj Olomouc region Card a dalších turistických slevových karet 

s ohledem na aktuální trendy 

Opatření 3.3: Podpora nových řešení přispívajících ke zvýšení návštěvnické  

atraktivity města 

Opatření 3.4: Podpora modernizace expozic turistických cílů 

 

Strategický cíl 4: Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing 

Opatření 4.1: Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování 

značky 

Opatření 4.2: Podpora eventů, nákupních příležitostí a rozvoje gastronomie 

Opatření 4.3: Podpora Olomouce jako filmové destinace  

Opatření 4.4: Podíl na aktivním řízení regionu Střední Morava, rozvoj kvality služeb, 

lidské zdroje a partnerství 

Opatření 4.5: Monitoring, výzkumy trhů  

Opatření 4.6: Komunikace projektů cestovního ruchu směrem k obyvatelům 
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Strategický cíl 1: Rozvoj turistických cílů a infrastruktury 
Kvalita nabídky turistických cílů a navázané turistické infrastruktury je klíčová z hlediska atraktivity 

města vůči návštěvníkům a jeho konkurenceschopnosti v rámci dalších destinací nejen v České 

republice, ale v celém evropském prostoru. Aktuální trendy cestovního ruchu navíc ukazují, že kromě 

klasických turistických hotspotů (památky, muzea, divadla, zoo, sportovní a zábavní areály atd.) stále 

více nabývá na důležitosti doprovodný servis, autentický a živý prožitek z návštěvy a možnost 

kombinovat nejrůznější aktivity do uceleného mixu podle individuálních preferencí s ohledem na 

délku i charakter pobytu. 

Město se proto zaměří nejen na případnou výstavbu, rekonstrukce, revitalizace a rozšíření důležitých 

cílů, ale zároveň na maximální využití jejich potenciálu z pohledu šíře a komplexnosti jejich 

produktové nabídky. Spolu s tím bude klást důraz na intenzivní zapojení a podporu dalších 

participantů cestovního ruchu na nabídkové straně, ať už se jedná o reprezentanty organizací veřejné 

sféry či soukromé subjekty. Účelem těchto kroků je předložit potenciálním turistům lákavý 

a širokospektrální koktejl zážitků pro aktivní poznávání Olomouce. 

Projekty, směřující k rozvoji turistických cílů a infrastruktury, s sebou samozřejmě ponesou nároky na 

investice, ať už krátkodobého či dlouhodobého charakteru. Předpokládáme, že některé rozvojové 

potřeby bude možné zcela krýt z prostředků v rámci městského rozpočtu, pro náročnější projekty 

však bude třeba zajistit spolufinancování z externích zdrojů (evropských, národních, krajských atd.) 

Z tohoto důvodu je třeba realizovat dlouhodobý monitoring aktuálně nabízených možností podpory 

a v případě vhodných pobídek bezodkladně informovat všechny zainteresované strany (vedení 

města, dotčené odbory, partnery v rámci cestovního ruchu apod.) 

S organizací prací v rámci strategického cíle 1 bude spojena i nutnost strategického řízení a intenzivní 

vzájemné výměny informací mezi městem a dalšími subjekty popsanými výše za účelem zajištění 

návaznosti jednotlivých akcí. 
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Opatření 1.1: Rozvoj nových turistických cílů, modernizace stávajících cílů a jejich služeb 

Popis opatření, hlavní aktivity Opatření se zaměří na rozvoj destinační nabídky města Olomouce, 

rozšíření a zatraktivnění portfolia turistických cílů a zvýšení 

komplexnosti mixu produktů a služeb cestovního ruchu s důrazem 

na diverzifikaci, formalizování a prohloubení spektra zážitků 

a aktivit, které město svým návštěvníkům nabízí. V tomto ohledu 

Olomouc jednak naváže na již přichystané, či dokonce zahájené 

projekty, u kterých bude sledovat jejich úspěšnou realizaci, jednak 

se zasadí o přípravu projektů nových, které budou reflektovat 

zvýšené nároky cílových skupin na personalizaci a různorodost 

zážitku z navštívené destinace.  

Právě rozšíření záběru v rámci cílových skupin, pro které 

představuje Olomouc potenciálně zajímavý turistický cíl, 

a doručení adekvátních navázaných produktů, služeb, informací 

a servisu pro jednotlivé segmenty, je jedním z důležitých hledisek 

tohoto rozvojového opatření. Zvláštní zřetel budeme v tomto 

ohledu klást na dodržování principů udržitelného cestovního 

ruchu, což městu umožní prezentovat Olomouc návštěvníkům 

jako autentickou, osobitou, originální a moderní destinaci 

nabízející jedinečnou turistickou zkušenost. 

Cílem tohoto opatření však není pouze rozšiřování počtu 

jednotlivých turistických cílů, produktů a jejich služeb, ale zároveň 

i jejich modernizace tak, aby kvalita poskytovaného servisu 

odrážela aktuální situaci v oblasti cestovního ruchu a zvyšující se 

požadavky cílových skupin. 

S ohledem na všechna výše uvedená kritéria se město v rámci 

tohoto opatření zaměří zejména na: 

 

• rozvoj Městské památkové rezervace Olomouc s důrazem 
na využití potenciálu míst s velkou památkovou hodnotou 
nejen z hlediska poznávací, ale také zážitkové a event-
based turistiky; 

• přípravu komplexnější nabídky v rámci technického, 
vojenského a industriálního turismu za maximalizace 
potenciálu pevnostních památek města; 

• rozvinutí nabídky zábavně-vzdělávacího turismu; 

• rozvinutí a podporu lokalit s potenciálem odpočinkových 
zón, které mohou sloužit nejen pro relaxaci, ale též pro 
pořádání kulturních akcí; 

• podporu stávajícího a podporu vzniku dalšího turistického 
informačního centra včetně určení vhodné lokality; 

• rovnoměrnější rozprostření atraktivní turistické a kulturní 
nabídky v rámci prostoru města Olomouce; 

• rozvíjení služeb využívajících smart technologií. 
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Opatření 1.1: Rozvoj nových turistických cílů, modernizace stávajících cílů a jejich služeb 

Cílová skupina Návštěvníci, partneři v rámci spolupráce s veřejným i soukromým 
sektorem 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022–2027 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, partneři v rámci 
spolupráce s veřejným a soukromým sektorem 
Další odbory MMOl  

Partneři Olomoucký kraj 
Vlastníci a správci organizací  
Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a navázaných služeb 

Monitorovací indikátory • Výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města 
na rozvoj nových turistických cílů a modernizaci 
stávajících cílů a jejich služeb  

• Výše externích zdrojů využitých na rozvoj nových 
turistických cílů a modernizaci stávajících cílů a jejich 
služeb  

• Počet dokončených / k realizaci připravených projektů 
pro rozvoj nových turistických cílů a modernizaci 
stávajících cílů a jejich služeb  

• Počet návštěvníků nových/modernizovaných turistických 
cílů a počet návštěvníků využívajících jejich služeb 

• Existence a průběžné naplňování koncepce napojení 
modernizovaných/nových turistických cílů na ORC 

 

Opatření 1.2: Rozvoj muzejních a kulturních zařízení a jejich služeb 

Popis opatření, hlavní aktivity Sekundární turistická infrastruktura (kam počítáme scénické 

umění a hudbu, festivaly, film, muzea a galerie) představuje 

důležitý a pro návštěvníky velmi atraktivní prvek turistické 

nabídky Olomouce. Město se proto bude soustředit na aktivity 

s nejvyšším potenciálem pro zvýšení návštěvnosti města.  

Kromě podpory nejvýznamnějších souborů, jako jsou Moravské 

divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc, jejichž 

zřizovatelem je přímo Statutární město Olomouc, budeme klást 

důraz na špičkové místní a mezinárodní festivaly, kde je značná 

pravděpodobnost na oslovení velkého množství návštěvníků jak 

z České republiky, tak ze zahraničí. Větší význam bude připsán 

i aktivitám zaměřeným na rozvoj menších či alternativních scén 

a projektů rozšiřujících kulturní portfolio města a jimi pořádaných 

akcí, které mohou být lákavé nejen pro občany, ale i pro 

návštěvníky Olomouce. Zvláštní pozornost pak bude věnována 
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Opatření 1.2: Rozvoj muzejních a kulturních zařízení a jejich služeb 

nejen jejich realizaci, ale i doprovodné marketingové podpoře 

a komunikaci (viz vazba na opatření 4.1). 

Jedním z klíčových infrastrukturních projektů se zásadním 

dopadem na cestovní ruch by mohla být výstavba multifunkční 

haly, která mimo jiné nabídne prostor pro pořádání koncertů 

vážné i populární hudby, různých přehlídek a zábavných show. 

Olomouc bude dále podporovat rozvoj nových muzejních expozic, 

prohlídek a objektů a zvyšování jejich atraktivity pro návštěvníka. 

Cílem je zastavit trend klesajícího počtu návštěvníků (ve vztahu 

k rostoucímu počtu turistů ve městě), představit olomoucká 

muzea novým segmentům a cílovým skupinám a mimo jiné zvýšit 

i podíl opakovaných návštěv.  

Záměrem města je podporovat v rámci Olomouce ucelenou 

kulturní nabídku reprezentovanou kvalitními projekty jak 

regionálního, tak i nadnárodního významu, jako je například 

plánované Středoevropské fórum Olomouc. Z pohledu 

návštěvníka bude tato nabídka následně zastřešena projektem 

takzvané „muzejní čtvrti“, který prováže jednotlivé aktivity do 

komplexního produktu cestovního ruchu reprezentovaného mimo 

jiné i speciální turistickou kartou. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022–2027 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, partneři v rámci 
spolupráce se zřizovateli a provozovateli muzejních a dalších 
kulturních zařízení, soukromé subjekty z oblasti kultury 

Partneři Olomoucký kraj 
Zřizovatelé a provozovatelé muzejních a dalších kulturních 
zařízení 
Soukromé subjekty z oblasti kultury 

Monitorovací indikátory • Existence a výše alokace dotačního programu města 
zaměřeného na podporu aktivit pro rodiny s dětmi 

• Existence a alokace dotačního programu zaměřeného na 
menší kulturní zařízení s potenciálem rozšířit turisticky 
atraktivní kulturní nabídku i mimo centrum města 

• Výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města 
na činnost kulturních zařízení, kulturní a společenské akce 
či festivaly 

• Existence koncepce spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru v rámci projektu Arena Olomouc 
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Opatření 1.2: Rozvoj muzejních a kulturních zařízení a jejich služeb 

• Otevření středoevropského fóra Olomouc 

 

Opatření 1.3: Podpora rozvoje podnikatelské turistické infrastruktury a jejích služeb   

Popis opatření, hlavní aktivity Cílem opatření je podpořit v rámci Olomouce podnikatelské 

podhoubí pro vznik nových a zlepšování stávajících projektů 

turistické infrastruktury a navázaných služeb.  

Město bude realizovat takové aktivity, které povedou 

ke zpřehlednění podnikatelského prostředí v oblasti cestovního 

ruchu, předávání důležitých informací pro přípravu a realizaci 

byznysových plánů, zvýšení motivace soukromých subjektů pro 

zapojení do aktivit souvisejících s rozvojem turistické nabídky 

(včetně zajištění incentivní či přímo finanční podpory takovýchto 

aktivit) a provázání produktového portfolia města a soukromých 

subjektů prostřednictvím turistické karty Olomouc region Card. 

Specificky (ale nikoliv výlučně) se město zaměří zejména na 

projekty spojené s rozvojem a využitím potenciálu místní 

gastronomické scény a zvýšení její atraktivity pro návštěvníka. 

Pod aktivity z tohoto ranku pak budou spadat například projekty 

typu přípravy gastronomických průvodců, speciálních poznávacích 

gastro-tours po městě, gastronomických akcí, tvorba komplexních 

turistických balíčků s důležitým gastro-elementem (kombinace 

gastronomie, památek a eventů), podpora vzniku zahrádek 

restauračních zařízení a venkovních projektů v rámci města apod. 

Žádoucí je rovněž s ohledem na bonitnější klientelu podporovat 

projekty vysoké gastronomie, která je v rámci cestovního ruchu 

na vzestupu. 

Samostatnou kapitolou v rámci opatření je podpora rozvoje 

ubytovacích kapacit v Olomouci. Město bude podporovat 

podnikatele se záměrem nabídnout návštěvníkům ubytování 

v kvalitních kempech, poskytnout prostory a infrastrukturu pro 

výletníky využívající obytné vozy či zbudovat ubytování a zázemí 

pro cykloturisty. Dále se město zaměří i na podporu rozšíření 

nabídky konvenčního ubytování a podporu výstavby nových 

ubytovacích zařízení a modernizaci stávajících, a to včetně těch 

spadajících do vyšší kategorie.  

Z hlediska zpřehlednění podnikatelského prostředí a předávání 

důležitých informací pro přípravu a realizaci byznysových plánů se 

město zaměří na přípravu heatmapy cestovního ruchu, která 

podnikatelům umožní identifikovat příležitosti pro rozvoj nových 

podnikatelských projektů.  
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Opatření 1.3: Podpora rozvoje podnikatelské turistické infrastruktury a jejích služeb   

Město také nabídne dodatečnou propagaci a případně i konkrétní 

incentivní pobídky podnikatelům, kteří se rozhodnou zařadit své 

podniky a služby do Olomouc region Card, případně dalších 

slevových karet (kulturní, gastro apod.) 

 Cílová skupina Podnikatelé, návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 
 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Podnikatelé 

Partneři Podnikatelé v rámci turistické infrastruktury a služeb 
Univerzita Palackého v Olomouci (heatmapa) 

Monitorovací indikátory • Počet incentivních programů pro podnikatele v oblasti 
turistické infrastruktury a služeb 

• Růst nabídky ubytovacích kapacit v kempech a pro turisty 
přijíždějící obytnými vozy 

• Počet ubytovacích/stravovacích zařízení a turistických cílů 
opatřených logem cyklisté vítáni  

• Růst ubytovacích kapacit v rámci konvenčních 
hromadných ubytovacích zařízení 

• Počet podnikatelských projektů zapojených do Olomouc 
region Card 

 

Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území 

Popis opatření, hlavní aktivity Specifické lokality v rámci Olomouce a jejího bezprostředního 

okolí disponují zvláštním významem pro rozvoj turistického ruchu. 

Město se zaměří na zvýšení atraktivity těchto území pro 

návštěvníka a bude přitom klást důraz na rozšiřování 

a modernizaci infrastruktury i služeb v místě, diverzifikaci 

související produktové nabídky a řešení konkrétních problémů 

a výzev daných území. Jmenovitě se bude město soustředit na 

aktivity spojené s rozvojem potenciálu Zoo Olomouc, Výstaviště 

Flora a olomouckých parků, areálu Korunní pevnůstka a lokality 
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Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území 

Svatý Kopeček – Sadové náměstí, jimž jsou věnována samostatná 

podopatření: 

 
Podopatření 1.4.1: Zoo Olomouc 
 
Zoo Olomouc je nejnavštěvovanější turistický cíl v Olomouckém 

kraji, jehož konkurenceschopnost je třeba kontinuálně zvyšovat 

a udržovat. Město podpoří a zasadí se o to, aby na výstavbu 

inženýrských sítí navázala modernizace nevyhovujících výběhů 

a pavilonů, výstavba nových, ale také investice směřující ke 

zlepšení dopravní infrastruktury. Bez zajištění kapacitně 

vyhovujícího parkoviště totiž nebude možné případné změny 

přetavit ve skutečnou konkurenční výhodu. 

 
Podopatření 1.4.2: Výstaviště Flora a olomoucké parky 
 
Areál Výstaviště Flora Olomouc se díky pořádaným akcím řadí 

mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Olomouckém kraji. 

Město se proto zaměří na pokračující obnovu, modernizaci 

a zatraktivnění výstavních prostor a dalších ploch v rámci areálu 

nebo v jeho správě nejen s ohledem na veletržní aktivity, ale též 

na pořádání kulturních akcí, trhů a užší provázání areálu na 

koncept živého města. Podobně jako u Zoo Olomouc je i v případě 

Flory velkou rozvojovou brzdou aktuální stav navazující 

infrastruktury (parkování). Město proto bude realizovat kroky 

k napravení stávající nevyhovující situace. 

 
Město se dále zaměří i na rozvoj unikátního pásu parků, z nichž 

většinu spravuje právě Výstaviště Flora Olomouc. Vzhledem 

k tomu, že se v době po COVIDu očekává stoupající preference 

venkovních aktivit a atraktivit, bude Olomouc s parky na svém 

území primárně pracovat jako s prostorem pro turistickou 

nabídku. Klíčové z tohoto pohledu budou projekty, které přispějí 

k využití parků pro účely v oblasti sportu, společenského 

a kulturního vyžití a vyžití pro rodiny s dětmi. 

 
Podopatření 1.4.3: Areál Korunní pevnůstky 
 
Cílem tohoto opatření je propojení dochovaných památek 

olomoucké pevnosti a pevnostního stavitelství do komplexnější 

produktové nabídky, která městu umožní maximálně využít jeho 

potenciál pro technický, vojenský, industriální, vzdělávací a 

zážitkový turismus. Město bude v tomto ohledu podporovat 

pokračující revitalizace pevnostních objektů bastinové i fortové 
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Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území 

pevnosti, rozšiřování expozičních prostor, mapující slavnou 

vojenskou historii města, i science centra Pevnost poznání v jeho 

edukační funkci. Město se zasadí o rozvoj komplexnějších eventů 

a digitalizace formou prohlídek s rozšířenou realitou, i v místech, 

kde to zatím není možné. Město zváží možnost vybudování nové, 

moderní zážitkové a interaktivní atraktivity, spojené s 

olomouckou pevností, s vyžitím pro dospělé i dětské návštěvníky 

(venkovní i vnitřní).  

 

Podopatření 1.4.4: Svatý Kopeček – Sadové náměstí 

Cílem tohoto podopatření je oživení a obnova veřejného prostoru 

v lokalitě Svatý Kopeček – Sadové náměstí (včetně dopravního 

řešení, obnovy zeleně, obnovy mobiliáře), zatraktivnění prostoru 

před kupeckými boudami s ohledem na historickou tradici tohoto 

významného poutního místa s Bazilikou Minor Navštívení Panny 

Marie, intenzivnější provázání lokality Svatý Kopeček s nabídkou 

města a podpora sakrální turistiky. Město bude postupovat 

v součinnosti s dalšími subjekty a organizacemi, jejichž role pro 

zatraktivnění celého prostoru je klíčová z hlediska cestovního 

ruchu. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018–2030 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Správcovské organizace konkrétních areálů a objektů 

Partneři Olomoucký kraj 
Správcovské organizace konkrétních areálů a objektů 

Monitorovací indikátory Podopatření 1.4.1: Zoo Olomouc 

• Počet nových či modernizovaných výběhů, expozic a 
pavilonů 

• Návštěvnost Zoo Olomouc  

• Celková parkovací kapacita pro Zoo Olomouc 

Podopatření 1.4.2: Výstaviště Flora a olomoucké parky 

• Celková parkovací kapacita pro Floru Olomouc 

• Počet modernizovaných výstavních prostor a ploch pro 
pořádání akcí v rámci areálu 

Podopatření 1.4.3: Areál Korunní pevnůstky 

• Dokončení inovace produktu cestovního ruchu – Císařsko-
královská olomoucká pevnost  

• Počet nově zpřístupněných objektů v rámci olomouckého 
opevnění  
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Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území 

• Vznik nové zážitkové a interaktivní atraktivity v rámci 
Císařsko-královské olomoucké pevnosti 

• Počet nových projektů digitalizace v rámci Císařsko-
královské olomoucké pevnosti 

Podopatření 1.4.4: Svatý kopeček – Sadové náměstí 

• Počet dokončených/k realizaci připravených projektů 
revitalizace veřejného prostoru v oblasti Svatý Kopeček – 
Sadové náměstí  

 

Opatření 1.5: Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících 

Popis opatření, hlavní aktivity Rozvoj cyklostezek, in-line stezek a s tím souvisejících služeb je 

oblastí, která se nedotýká pouze cestovního ruchu, ale celkové 

mobility v rámci města. Proto je také podrobně řešen v rámci 

opatření 5.1.3 Infrastrukturní opatření v rámci cyklistické dopravy 

a opatření 5.2.4 Neinfrastrukturní opatření v rámci cyklistické 

dopravy Plánu udržitelné městské mobility Olomouce pro roky 

2018–2030 (PUMMO). Opatření v rámci této strategie proto 

navazuje na PUMMO a vyzdvihuje aspekty klíčové pro cestovní 

ruch. U velké části z nich však počítá s realizací a monitoringem 

prostřednictvím konkrétních aktivit navržených v plánu mobility. 

Cílem opatření je podpořit charakter města jako atraktivní 

destinace pro aktivní dovolenou spojenou s cyklistikou, jízdou na 

koloběžkách či in-line bruslích. Aktivity v rámci tohoto opatření 

povedou potenciálně k prodloužení délky pobytu návštěvníků 

(bohatší nabídka sportovních a pohybových aktivit pro rozšíření 

dovolenkového itineráře), případně k etablování Olomouce jako 

příhodného výchozího bodu pro cyklovýlety do okolí. 

Město podpoří rozvoj sítě cyklo a in-line stezek s akcentem nejen 

na celkovou kilometráž nových tras, ale též na jejich vzájemnou 

a logickou návaznost. Z hlediska souvisejících služeb se poté 

zaměří na podporu navýšení počtu nabíjecích stanic pro elektrická 

kola a koloběžky a podporu rozvoje sítě servisních bodů 

a úschoven kol.  

Mezi podporované aktivity zařadíme také bikesharing a půjčování 

elektrických koloběžek pro snadnější pohyb turistů po městě. 

Součástí tohoto kroku však bude také intenzivní edukace 

návštěvníků z hlediska pravidel využívání těchto služeb tak, aby 

nedocházelo k ohrožení zdraví jak uživatelů samotných, tak 

dalších účastníků provozu a chodců, případně k „zaplevelování“ 

veřejného prostoru nevhodně odstavenými koly a koloběžkami. 
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Opatření 1.5: Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících 

Z tohoto důvodu také podpoříme vznik speciálních zón pro 

odstavování sdílených kol a koloběžek.  

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Plán udržitelné městské mobility 2018–2030 

Správce opatření Primátor Statutárního města Olomouce 

Administrátor Odbor strategie a řízení 

Předpokládaní realizátoři Odbor strategie a řízení 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor investic 
Odbor dopravy a územního rozvoje 

Partneři Olomoucký kraj 
Obce v rámci sítě cyklo a in-line stezek regionu 
Provozovatelé bikesharing služeb 

Monitorovací indikátory Následující monitorovací indikátory budou monitorovány v rámci 

PUMMO: 

• Délka nových cyklostezek  

• Počet nabíjecích stanic pro elektrokola  

• Počet servisních bodů  

• Počet úschoven kol  

• Počet uživatelů využívajících služeb bikesharingu  
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Strategický cíl 2: MICE 
Oblast MICE značně utrpěla v důsledku opatření proti COVID-19, kdy byla řada veletrhů a dalších akcí 

zrušena, odložena nebo pořádána jen v omezeném rozsahu. V nadcházejícím období proto bude 

stěžejní učinit kroky ke vzkříšení kongresového turismu, a to nejen ve prospěch města, ale i dalších 

zainteresovaných subjektů, jako jsou hotely, restaurace, kongresová centra a výstavní prostory, které 

v době omezení zažily značný propad. Zmíněným subjektům bude v rámci strategického cíle 2 

poskytnuta maximální součinnost a podpora při znovunastolení renomé Olomouce coby veletržního 

a kongresového centra kraje. 

Konkrétní opatření se zaměří na podporu pořádání zmíněných akcí tak, aby se podařilo docílit 

minimálně jejich předcovidové četnosti a návštěvnosti. Ačkoliv návštěvy kongresů, konferencí, 

veletrhů či výstav nepatří například na rozdíl od poznávání historických a architektonických památek 

k nejdeklarovanějším účelům návštěvy města, stále má toto odvětví významnou roli na celkovém 

cestovním ruchu města. Pokud by tedy nedošlo k jeho opětovnému „nastartování“, propad 

v celkové návštěvnosti by byl více než znatelný. 

Aby skutečně došlo k dorovnání a případnému zvýšení počtu návštěvníků mířících do Olomouce za 

MICE, je třeba jednak vytvořit vhodné podmínky pro navyšování počtu pořádaných akcí tohoto typu, 

a jednak se soustředit na podporu velkých, již zavedených eventů. V obou případech spočívá role 

města v zajištění finanční a mediální podpory, a to formou sponzoringu akcí a poskytnutí prostoru 

v oficiální PR komunikaci města, potažmo turistické značky. Zmíněná podpora se však netýká pouze 

samotných akcí, ale i jejích pořadatelů a míst konání na území města. Součástí tohoto strategického 

cíle proto bude i úzká spolupráce s tzv. velkými hráči na poli MICE, jako jsou Výstaviště Flora Olomouc 

a. s., Univerzita Palackého v Olomouci, kongresová centra, hotely a další instituce.  

Město bude nadále podporovat i rozvoj přidružené infrastruktury, která se významně podílí na 

celkovém vnímání pořádaných akcí a má vliv i na potenciální akvizici nových pořadatelů. V rámci 

plánovaných projektů městské mobility půjde o zlepšování dopravní dostupnosti míst konání akcí 

a zajištění dostačujících parkovacích kapacit. Další důležitou oblastí je pak zajištění ubytovacích 

kapacit, potažmo jejich navyšování a zkvalitňování. Pro post-covidové období budou navíc typické 

zvýšené nároky na zajištění vyhovujících hygienických a bezpečnostních opatření na pořádaných 

akcích. 

Projekty směřující k rozvoji MICE turistiky bude možné částečně hradit z prostředků městského 

rozpočtu, případně z externích zdrojů (evropských, národních, krajských atd.) Kromě finanční 

podpory pak bude důležité nabízet i mediální kapitál, ať už přímo prostor v médiích či alespoň 

některou z forem mediálního lobbingu. Z dlouhodobého hlediska pak budou klíčové i dobré vzájemné 

vztahy se zainteresovanými stranami (kongresová centra, výstaviště a další prostory, hotely, 

vystavovatelé a organizátoři akcí apod.) S tím pak bude souviset i nezbytný monitoring a vzájemná 

výměna informací o počtu akcí, jejich návštěvnosti či výhledu do dalších let. 
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Opatření 2.1: Podpora kongresové a incentivní turistiky 

Popis opatření, hlavní aktivity Opatření se zaměří na znovunastolení a zvýraznění role Olomouce 

jako centra kongresové a incentivní turistiky v kraji. Učiněno tak 

bude prostřednictvím finanční, mediální i technické podpory 

jednotlivých zainteresovaných subjektů, mezi které řadíme jak 

kongresová centra a další místa určená ke konání MICE akcí, tak 

i samotné pořadatele z řad místních organizací, institucí a firem. 

Za účelem navýšení počtu účastníků pořádaných konferencí 

a kongresů bude město podporovat aktivity související 

s rozšiřováním kapacit stávajících míst konání a hledáním či 

vytvářením míst nových. Podporovat bude rovněž případný vznik 

alternativních (resp. multifunkčních) míst konání i mimo centrum 

města. Žádoucí bude také maximální vytížení všech těchto 

prostor, a to i mimo hlavní sezónu. 

Aktivity směřované na organizátory akcí se pak budou zaměřovat 

na jejich organizační, finanční, mediální a technickou podporu. 

Cílem je všem těmto subjektům maximálně zjednodušit procesy 

spojené s organizací MICE aktivit a zajistit tak jejich loajalitu 

a rozvoj v celém nadcházejícím období. 

Mimo podporu samotných akcí a jejich pořadatelů se město 

zaměří také na podporu ubytovací, dopravní a stravovací 

infrastruktury, jejíž fungování příliv business klientů umožňuje. 

Město se bude zasazovat o modernizaci a rozvoj stávajících hotelů 

a případný vznik nových s důrazem na nadstandardní ubytování 

pro náročné klienty. V rámci ubytovacích kapacit bude město 

podporovat vznik speciálních projektů a balíčků zaměřených na 

kongresový a incentivní turismus a obdobným počinům třetích 

stran poskytne vhodné mediální zastřešení. 

Cílové skupině kongresových a business návštěvníků pak bude 

město, resp. destinační značka věnovat část své marketingové 

komunikace a mediálního prostoru a bude na ně pamatovat při 

svých PR aktivitách. Speciální pozornost bude věnována 

organizátorům MICE. 

Na tyto aktivity vyhradí město část svého rozpočtu a bude se 

zasazovat o získání grantové podpory na krajské, republikové 

i mezinárodní úrovni, aby bylo schopné nabídnout součinnost co 

nejvíce subjektům. 

Nedílnou součástí probuzení kongresové a incentivní turistiky po 

COVIDu bude také navázání intenzivnější spolupráce s Czech 

Convention Bureau a její regionální derivací Central Moravia 

& Jeseniky Convention Bureau. Pro účely této spolupráce je 

vhodné: 
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Opatření 2.1: Podpora kongresové a incentivní turistiky 

• zajistit nové propagační materiály včetně aktuálních 
fotografií, 

• postarat se o úplnost poskytovaných informací 
o nabízených prostorách, 

• zajistit co nejhladší průběh veškerých procesů spojených 
s akvizicí nových pořadatelů na personální rovině tak, aby 
byla Olomouc jak atraktivním partnerem pro zmíněnou 
organizaci, tak i vyhledávaným místem konání akcí ze 
strany pořadatelů. 

 

V neposlední řadě je třeba myslet na to, že pořádání akcí se 

nadále neobejde bez bezpečnostních a hygienických opatření 

proti šíření onemocnění COVID-19. Město proto bude jakožto 

dohledový orgán od organizátorů vyžadovat důsledné dodržování 

těchto opatření a bude se zasazovat o zajištění vhodného 

vybavení na místech konání akcí (např. stojany s dezinfekcí, 

bezkontaktní platební terminály apod.) 

Cílová skupina Firmy, návštěvníci, organizace a subjekty aktivní v oblasti 
incentivní turistiky, hoteliéři, restaurace a další 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018–2030 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau  
Czech Convention Bureau 
Organizace a subjekty aktivní v oblasti incentivní turistiky 
Hoteliéři 
Restauratéři 

Monitorovací indikátory • Výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města 
na rozvoj kongresové a incentivní turistiky  

• Počet nových prostor ve vlastnictví města zpřístupněných 
pro pořádání kongresů 

• Počet akcí zprostředkovaných na základě spolupráce 
s Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau a Czech 
Convention Bureau 

• Počet produktů CR zaměřených na zatraktivnění 
volnočasové nabídky pro kongresového a MICE 
návštěvníka 
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Opatření 2.2: Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc a.s. a s tím spojených služeb v oblasti MICE 

Popis opatření, hlavní aktivity Smyslem tohoto opatření je podpořit organizaci, jejíž jméno je 

stále přetrvávajícím synonymem olomouckého veletržnictví. 

Navazujeme přitom na opatření 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 

zvýšením atraktivity území, ale soustředíme se na kroky vedoucí 

ke zvýšení návštěvnosti z řad odborné veřejnosti a business 

klientely a podporu veletržních aktivit. 

S cílem dosytit zájem o výstavy a další akce z doby COVIDu 

a vzbuzení dalšího zájmu v nadcházejícím období bude město 

podporovat pořádání veletrhů a dalších akcí. Zejména v případě 

významných akcí typu Flora Olomouc, ale i akcí střední velikosti, 

se bude nabízet jako spolupořadatel, a spojovat tak renomé 

města s renomé daných akcí. Kromě zaštítění svým jménem bude 

město nabízet mediální, finanční i technickou podporu. 

Kromě akcí pořádaných samotným výstavištěm bude město 

podněcovat i externí vystavovatele a organizátory akcí a nabízet 

jim svou součinnost při využití prostor Výstaviště Flora Olomouc. 

K akcím třetích stran, jako jsou například Aquatera Olomouc, 

Národní výstava psů Floracanis Olomouc nebo Stavotech 

Olomouc je v zájmu města přidat další úspěšné projekty. 

Cílová skupina Návštěvníci veletržních akcí, firmy, organizátoři veletržních akcí  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 
 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 

Partneři Organizátoři veletržních akcí 
Externí vystavovatelé 

Monitorovací indikátory • Počet významných akcí pořádaných v rámci Výstaviště 
Flora Olomouc a areálů v jeho správě  

• Návštěvnost významných akcí v rámci Výstaviště Flora 
Olomouc a areálů v jeho správě 
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Opatření 2.3: Podpora rozvoje spolupráce s UPOL a jejími ústavy 

Popis opatření, hlavní aktivity Univerzita Palackého v Olomouci má z hlediska MICE 

nezastupitelnou roli. Sama je organizátorem řady akcí, za kterými 

přijíždí odborná veřejnost z celé republiky i zahraničí, ale pořádá 

také odborné akce pro veřejnost a například promoce, za kterými 

sezónně přijíždí tisíce návštěvníků s potenciálem využít další 

turistickou nabídku a infrastrukturu města. Město proto bude 

dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s Univerzitou Palackého 

a jejími ústavy na budování renomé Olomouce coby meeting 

pointu akademické obce jak v rámci republiky, tak i na 

mezinárodní úrovni. 

Záměrem opatření města ve vztahu k UPOL v nadcházejícím 

období konkrétně bude: 

• partnersky se na těchto odborných akcích podílet, 

• budovat renomé dosud existujících akcí i podporovat 
vznik nových, 

• poskytovat součinnost v organizačním a technickém 
zajištění akcí (vč. prostor apod.), 

• pomáhat s propagací a PR vybraných akcí, 

• zapojovat své vlastní projekty v rámci doprovodného 
programu vybraných akcí. 
 

Město i univerzita jsou zároveň dva subjekty se silnou mediální 

relevancí a pozorností, a tak jejich vzájemnou synergií dojde 

k amplifikaci účinku budování dobrého jména jednoho i druhého. 

Aby byl tento efekt ještě více podpořen zevnitř, město bude při 

vytváření nových propagačních materiálů zaměřených na MICE 

věnovat prostor i podpoře UPOL, a zároveň bude vybízet UPOL ke 

zmiňování širší nabídky města v jejích vlastních materiálech. Cílem 

je pak také společné vytvoření materiálů pro cílovou skupinu 

odborníků a kongresových turistů. 

Dalším výrazně posilujícím prvkem na poli MICE může být ve 

spolupráci s UPOL získání návštěvy významných akademických 

jmen, čehož pak lze využít i dále pro zviditelnění města navenek 

a přilákání dalších návštěvníků, ať už z řad odborné či laické 

veřejnosti. Město proto bude univerzitě nápomocno při 

oslovování potenciálních zajímavých hostů a případném dalším 

organizačním, mediálním a jiném zajištění uskutečněné návštěvy. 

Univerzita také disponuje prostory vhodnými pro pořádání 

středních a menších akcí třetích stran. V zájmu města je proto na 

základě spolupráce s UPOL tyto prostory využívat a navyšovat tak 

celkové kapacity pro pořádání kongresů, konferencí apod.  

Cílová skupina Akademická obec, další návštěvníci akcí UPOL, veřejnost  
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Opatření 2.3: Podpora rozvoje spolupráce s UPOL a jejími ústavy 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 
 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Partneři  

Monitorovací indikátory • Počet plnohodnotně prezentovaných konferenčních 
prostor UPOL v katalogu Central Moravia & Jeseniky 
Convention Bureau 

• Počet produktů CR zaměřených na návštěvníka univerzity  
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Strategický cíl 3: Smart City 
Návštěvníci Olomouc dlouhodobě vnímají jako historickou, památkami obdařenou, kulturně bohatou 

a lákavou turistickou destinaci. Město však nechce pouze pasivně těžit ze svých přirozených 

předností, jeho cílem je naopak přispívat k intenzitě zážitků, které si návštěvnici z Olomouce odnáší, 

a pozvedávat je na novou úroveň.  

Jedním z prvků této „nadstavby“ je i zapojení chytrých technologií, které mohou na jedné straně 

zjednodušovat a zpříjemňovat turistům pobyt ve městě (spolu s věcmi, jako jsou plánování programu 

dovolené, vyhledávání akcí, nakupování lístků a vstupů, získávání podrobných informací, doprava, 

řešení krizových situací apod.) nebo na druhé straně rozšiřovat, prohlubovat či celkově zatraktivňovat 

produktovou nabídku a jednotlivé její části. 

Město se z tohoto pohledu zaměří na čtyři hlavní rozvojová opatření. Podpoří vznik a zajistí 

dlouhodobou funkčnost digitální platformy kulturních akcí a eventů, zasadí se o rozvoj Olomouc 

region Card s ohledem na aktuální trendy, podpoří další nová řešení pro zvýšení návštěvnické 

atraktivity města a bude pracovat i na modernizaci expozic turistických cílů na svém území. 

U nezanedbatelné části z výše vyjmenovaných opatření je třeba počítat nejen s náklady na vývoj 

nových nástrojů, jejich implementaci a spuštění, ale též s dlouhodobou podporou jak technického 

charakteru, tak s podporou obsahovou. Město proto bude pravidelně monitorovat stav v rámci 

jednotlivých opatření a zajistí maximální funkčnost a aktuálnost konkrétních řešení v čase. 
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Opatření 3.1: Tvorba a dlouhodobá podpora digitální platformy kulturních akcí a eventů 

Popis opatření, hlavní aktivity Bohatý kulturní život a široké spektrum zážitků, které v tomto 

směru Olomouc návštěvníkům nabízí, patří k základním stavebním 

kamenům turistické atraktivity města. V současné chvíli však 

citelně chybí jednoduchá a uživatelsky přívětivá digitální 

platforma, která by předkládala návštěvníkům ucelený přehled 

o kulturním dění v Olomouci a jednotlivých akcích a eventech. 

Uživatelé si sice mohou vyhledat informace v rámci kalendáře akcí 

přímo na stránkách města nebo na turistickém portále 

tourism.olomouc.eu, konverzní cesta je však v obou případech 

zbytečně složitá (někteří lidé nemusí informace najít) 

a uživatelské rozhraní neodpovídá moderním standardům v rámci 

segmentu (chybí například propojení se sociálními sítěmi, 

možnost přidávat akce rovnou do svého kalendáře, responzivita 

pokulhává atp.) Prezentovaná data také nejsou vždy úplná 

a nepředstavují reprezentativní vhled do kulturního bohatství 

a potenciálu města. 

 
Cílem opatření je proto vytvořit pro propagaci kultury ve městě 

a sdílení kulturních informací platformu podobného formátu, jako 

je aktuální projekt Sportuj v Olomouci. Taková platforma bude 

poskytovat informace o aktivitách na kulturní scéně a k tomu 

nabídne návštěvníkům kalendář kulturních akcí, aktuality 

a dodatečné informace o jednotlivých kulturních zařízeních, 

souborech, festivalech atd. Platforma ve výsledku podpoří image 

Olomouce jako kulturního centra a festivalové destinace 

a pomůže oslovit další turisty, kteří hledají i jiné zážitky než 

návštěvu památek. V tomto ohledu Strategie cestovního ruchu 

města Olomouce navazuje na Strategii rozvoje kultury 

a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027, 

která v zásobníku aktivit a realizačních kroků v opatření 1.2.1 

nastiňuje vytvoření multižánrové nabídky co vidět/navštívit 

v Olomouci (brožury či aplikace). Oba dokumenty tak fungují ve 

vzájemné synergii. 

Při vývoji platformy bude město dbát zejména na rychlost 

a přehlednost technického řešení spojenou se snadnou orientací 

uživatele na stránce a dostupností jednotlivých informací, 

adaptabilitu na mobilní zařízení, vizuální atraktivitu, moderní 

funkce (výše zmíněné propojení se sociálními sítěmi, mapami, 

kalendáři, aplikacemi atd.) a jednoduchou správu. Z pohledu 

dlouhodobé údržby bude kladen důraz zejména na neustálou 

kompletnost, aktuálnost a správnost prezentovaných informací 

tak, aby si návštěvník vždy mohl být jistý, že mu nic důležitého 

z kulturní nabídky města neunikne a že se může na platformu 

bezvýhradně spolehnout. Z tohoto pohledu bude zásadní 
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Opatření 3.1: Tvorba a dlouhodobá podpora digitální platformy kulturních akcí a eventů 

komunikace se všemi reprezentanty kulturní scény v Olomouci 

a ideálně i jejich zapojení do správy a průběžného doplňování 

a aktualizace obsahů na platformě. 

Po uvedení platformy do finální podoby se tato stane také 

důležitou součástí propagace města v rámci destinačního 

marketingu. Záměrem je, aby platforma nezapadla a stala se 

skutečně užitečným a navštěvovaným zdrojem kulturních 

informací pro turisty i pro místní. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022–2027 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Olomoucký kraj 
Kreativní Olomouc a další zástupci kulturní scény 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Monitorovací indikátory • Vznik digitální platformy kulturních akcí a eventů (A/N) 

• Návštěvnost platformy kulturních akcí a eventů 

• Počet stažení aplikace kulturních akcí a eventů 

 

Opatření 3.2: Rozvoj Olomouc region Card a dalších turistických slevových karet s ohledem na 
aktuální trendy 

Popis opatření, hlavní aktivity Město plánuje i do budoucna pokračovat v práci s Olomouc 

region Card (ORC) jako významným motivátorem k návštěvě 

a silným komunikačním tématem. Bude proto hledat nové 

příležitosti rozvoje karty tak, aby ORC návštěvníkům vždy nabízela 

atraktivní mix benefitů v uživatelsky přívětivém, maximálně 

digitalizovaném a komplexním „balení“. 

 
Cílem je, aby uživatel mohl kartu v digitální podobě používat 

i tehdy, pokud si nechce stahovat speciální aplikaci. Město 

podpoří přípravu technického řešení, které dovolí přiřadit digitální 

ORC například k platební kartě, popřípadě ji používat 

prostřednictvím univerzální digitální peněženky, jako je třeba 

aplikace Yourwallet apod. V případě, že město bude v budoucnu 

využívat v rámci destinačního marketingu turistickou aplikaci, 

zasadí se o to, aby byla tato s digitální ORC funkčně propojena. 
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Opatření 3.2: Rozvoj Olomouc region Card a dalších turistických slevových karet s ohledem na 
aktuální trendy 

Město bude dál usilovat o rozšíření portfolia benefitů, které karta 

návštěvníkům nabízí. V tomto ohledu se zaměří jednak na 

zatraktivnění nabídky výhod, bonusů a slev na služby, které jsou 

v gesci města (např. doprava, vstupy do památek a jiných 

turistických cílů ve správě města atp.), jednak se bude snažit 

motivovat partnery z řad veřejných organizací i soukromých 

subjektů operujících v oblasti turistického ruchu, aby atraktivitu 

ORC dále podpořili i speciálními nabídkami v rámci svých zařízení. 

 
Pokud se podaří do ORC zapojit další subjekty, a rozšířit tak 

nabídku benefitů, bude město směřovat k tomu, aby mohlo kartu 

segmentovat na více druhů podle typu „uživatele“ (mohou 

vzniknout separátní turistické karty pro různé oblasti). 

V turistickém ruchu se totiž v globále čím dál tím silněji prosazuje 

trend personalizace zážitku, a právě tomu má jít segmentace ORC 

naproti. Zatímco v současné době je pravděpodobné, že turista 

využije pouze část výhod, které mu karta nabízí a které konvenují 

jeho představě o ideálně strávené dovolené, a zbývající benefity 

nechá „propadnout“ jako nezajímavé, do budoucna chceme, aby 

si mohl vybrat specifickou ORC přesně podle svých potřeb. Město 

tak zareaguje na skutečnost, že jednou kartou nemůže „potěšit“ 

každého, zabrání tomu, aby byla karta pro některé části cílové 

skupiny zcela nezajímavá, a celkově zvýší její užitečnost (lidé 

nebudou platit za něco, co nevyužijí) a atraktivitu jak pro 

návštěvníky samotné, tak pro zařízení, která ji nabízejí. 

 
Jak již bylo řečeno výše, ORC bude pro město i nadále 

představovat zásadní téma komunikace. Úžeji proto kartu 

integruje do destinační kampaně a z hlediska výkonu se zaměří na 

navýšení počtu prodaných či jinak distribuovaných karet. Zároveň 

prozkoumá i další zajímavé marketingové nástroje, jako je 

například redesign aktuální podoby karty v návaznosti na vizuální 

styl města či za zapojení místních umělců. Z karty tak může 

vzniknout i svého druhu umělecký předmět, který si budou turisté 

z Olomouce odvážet jako suvenýr. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 
 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Olomoucký kraj 
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Opatření 3.2: Rozvoj Olomouc region Card a dalších turistických slevových karet s ohledem na 
aktuální trendy 

Partneři z řad veřejných organizací spravujících turistické cíle 
Partneři z řad soukromého sektoru navázaného na turistický ruch 
Univerzita Palackého v Olomouci 
 

Monitorovací indikátory • Počet nabízených benefitů v rámci ORC 

• Vznik a realizace projektů digitalizace ORC nad rámec 
využití speciální aplikace  

• Počet typů slevových turistických karet 

• Počet prodaných ORC či karet jinak uvedených do oběhu 

• Počet subjektů zapojených do prodeje ORC 

 

Opatření 3.3: Podpora nových řešení přispívajících ke zvýšení návštěvnické atraktivity města 

Popis opatření, hlavní aktivity Cílem města v tomto opatření je jít naproti způsobům, kterými 

jsou dnešní turisté zvyklí destinaci „konzumovat“, a zlepšit si tak 

zážitek z pobytu. Některé aktivity v rámci tohoto opatření pak 

mohou vést k tomu, že se zpráva o atraktivitě Olomouce jako 

turistického cíle bude šířit nejen prostřednictvím oficiálních 

kanálů a kampaně města, ale také díky takzvanému word-of-

mouth efektu (tzn. „šeptandě“). V takové chvíli se návštěvníci 

stávají de facto ambasadory destinace a doporučují její návštěvu 

svým známým, případně vytváří v rámci svého pobytu vlastní 

obsahy (fotografie, videa, stories atp. – takzvaný user-generated-

content) a ty šíří prostřednictvím vlastních profilů a stránek na 

sociálních sítích. 

V prvé řadě se město zasadí o to, aby návštěvníkům zajistilo co 

nejlepší konektivitu. Lidé jsou dnes zvyklí být online téměř 24/7 

a internetové připojení již nepovažují ani ne tak za benefit jako 

spíše za standardní službu. Město proto bude realizovat kroky 

k pokrytí všech významných turistických cílů ve své správě či ve 

správě partnerských organizací vysokorychlostním wi-fi 

připojením zdarma. 

Záměrem města je také umožnit turistům poznávat a prožívat 

Olomouc nejen „fyzicky“, ale i prostřednictvím kvalitní turistické 

aplikace. Ta by jim měla poskytnout veškeré potřebné informace 

o destinaci i jednotlivých cílech a nabídnout zajímavé 

funkcionality, které zpříjemní a prohloubí zážitek z návštěvy 

města (např propojení s ORC). Vzhledem k tomu, že lidé dnes 

neradi stahují kvanta specifických aplikací „na jedno použití“, 

nepovažujeme však v tomto ohledu za ideální cestu vývoj aplikace 

vlastní. Spíše preferujeme zařazení Olomouce do již existujících 

aplikací třetích stran, které sdružují více destinací v rámci Evropy. 

Příkladem za všechny může být aplikace SmartGuide, kterou 
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Opatření 3.3: Podpora nových řešení přispívajících ke zvýšení návštěvnické atraktivity města 

aktuálně využívá z tuzemských měst například hlavní město 

Praha. 

Stále důležitější také je, aby si návštěvníci odváželi z Olomouce 

nejen skvělý zážitek, ale také skvělou a jedinečnou vzpomínku 

v podobě kvalitních fotografií, videí, GIFů atd., které mohou využít 

jak pro svou vlastní potřebu, tak pro sebeprezentaci na sociálních 

sítích. Město proto podnikne kroky ke zvýšení vizuální atraktivity 

města, ať už pokračující podporou stávajících projektů 

(např. rozkvetlé památky atd.), nebo podporou projektů nových. 

Zaměříme se na moderní trendy, jako je příprava speciálních 

„selfie a foto-pointů“ s návody na pořízení perfektní fotografie 

(popřípadě s možností pořídit si nejen fotku, ale například i GIF) 

a na využití moderních technologií, které lidem umožní odvézt si 

z Olomouce snímek či video, které by vlastními silami získávali jen 

těžko (projekty jako Gigaselfie atd.) 

Město vyjde vstříc také lidem, kteří při návštěvě města preferují 

venkovní aktivity, ať už je to pouhé korzování a nasávání místní 

atmosféry, nebo akčnější zábava typu her a naučných stezek. 

Olomouc tak bude nadále podporovat projekty spadající do ranku 

gamifikace (např. geolokační či šifrovací hry s důrazem na 

dětského návštěvníka a segment rodin s dětmi) i projekty, které 

návštěvníkům umožní získávat zajímavé doplňující informace 

přímo při průchodu městem (např. QR kódy s informací 

o architektonických památkách či zprávou o tom, kdo žil v daném 

domě, naučné panely atd.) 

U všech (nebo alespoň většiny) výše popsaných aktivit město 

zváží možnost využití synergie s aktivitami Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Koncepce veřejných prostranství 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 
Partneři z řad veřejných organizací spravujících turistické cíle  
Partneři z řad soukromého sektoru navázaného na turistický ruch 

Monitorovací indikátory • Počet nejnavštěvovanějších turistických cílů pokrytých wi-
fi připojením zdarma 

• Zapojení Olomouce do aplikace Smart Guide (A/N) 



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Návrhová část 29 

Opatření 3.3: Podpora nových řešení přispívajících ke zvýšení návštěvnické atraktivity města 

• Počet specifických foto-pointů (a podobných projektů) 
v rámci prostoru města 

• Počet naučných panelů a podobných projektů (QR kódy 
atd.) v rámci prostoru města – realizovaných městem 

• Počet projektů gamifikace – realizovaných městem 

 

  

Opatření 3.4: Podpora modernizace expozic turistických cílů 

Popis opatření, hlavní aktivity Cílem opatření je digitalizací a rozvojem interaktivity prohlídek 

a expozic (za využití digitálních technologií) zatraktivnit současnou 

nabídku turistických cílů v rámci města Olomouce. Obsah expozic 

je tímto způsobem možné rozšířit (např. prezentovat více 

informací, ukázat i objekty nezměrné historické hodnoty, které 

podléhají přísným podmínkám uskladnění, dovolit s těmito 

objekty manipulovat ve virtuálním prostředí, rozpohybovat sochy 

či obrazy a nechat je promluvit o svých tvůrcích či době vzniku 

atd.), aniž by bylo nutné investovat dodatečné prostředky do 

jejich skutečné fyzické podoby. Implementací moderních 

technologií tak lze významně zvýšit zážitek z návštěvy jednotlivých 

turistických cílů. 

 
Město bude podporovat dva základní rozměry digitalizace. Prvním 

z nich bude navyšování interaktivity jednotlivých výstav, druhým 

potom příprava prohlídek využívajících rozšířenou realitu. Ve 

všech případech přitom vezmeme do úvahy možnost využití 

synergie s Univerzitou Palackého v Olomouci a jejího potenciálu 

jako partnera a popularizátora vědy. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022–2027 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 

Monitorovací indikátory • Počet nových interaktivních expozic nejvýznamnějších 
turistických cílů 

• Počet nových expozic nejvýznamnějších turistických cílů 
využívajících digitální prvky  
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Strategický cíl 4: Rozvoj organizace CR, budování značky a 

marketing 
Oblast cestovního ruchu je nesmírně konkurenčním prostředím a všechny turistické destinace musí 

v rámci trhu neustále bojovat o pozornost. Město si přitom velmi dobře uvědomuje, že pro budování 

povědomí o Olomouci jako o atraktivním místě pro výlet či trávení delší dovolené a pro posilování její 

pozice v myslích potenciálních návštěvníků je potřeba vést setrvalou, intenzivní a strategicky 

promyšlenou komunikaci se silným mobilizačním apelem.  

Město se proto zaměří jednak na tvorbu konkurenceschopné produktové nabídky, která stojí 

v základech úspěchu jakékoliv turistické destinace, jednak na dlouhodobou, systematickou propagaci, 

která bude propozici města předkládat publiku, a motivovat jej tak k návštěvě. Zmíněná propagace 

bude vycházet ze silné strategické báze podpořené pravidelným monitoringem trhu a výzkumy tak, 

aby na jejím základě mohla vzniknout nová destinační značka města a jejím prostřednictvím došlo 

nejen k navýšení míry znalosti Olomouce mezi turisty, ale také k prohloubení vztahu města 

a návštěvníka. Slovy marketingu – zaměříme se nejen na posilování takzvané brand recognition 

a brand awareness, ale také hodnot jako jsou brand love a brand loyalty. 

Olomouc potom chceme návštěvníkům prezentovat nejen jako krásné a historické město, ale také 

jako živé, současné a trendy místo, kde nezanedbatelná část turistické nabídky vychází z práce 

místních komunit, ať už jde o umělce, podnikatele, studenty či další skupiny. Plánujeme tak 

významně rozšířit spektrum asociací, které si lidé ve spojení s Olomoucí vybaví. Chceme, aby 

potenciální návštěvníci vnímali Olomouc také jako město špičkové gastronomie světové úrovně, 

město filmu a kultury, město festivalů a akcí atd. 

Dalším důležitým úkolem v rámci tohoto opatření je užší provázání aktivit města, regionu a kraje. 

Turisté dnes nevnímají Olomouc (i jakékoliv jiné město) jako oddělenou, samostatně stojící jednotku, 

ale dívají se na něj jako na součást širšího území s komplexní nabídkou, kterou plánují využívat bez 

ohledu na katastrální hranice. S trvající covidovou pandemií pak bude tento trend jen dále posilovat 

a propojování městských dovolených s aktivitami a časem tráveným v přírodě bude nabývat na 

důležitosti. Cílem města je vycházet preferencím turistů vstříc a umožňovat jim kombinaci 

nejrůznějších produktů turistického ruchu jak uvnitř hranic města, tak v jeho bližším i vzdálenějším 

okolí, a to přesně podle jejich osobních potřeb. Nepůjde přitom jen o faktické propojení těchto aktivit 

a jejich vzájemnou kooperaci, ale také o společnou komunikaci nových možností pro návštěvníky. 

S ohledem na již dříve vyřčený požadavek na udržitelnost turistického ruchu v rámci Olomouce bude 

důležitou součástí tohoto opatření i snaha komunikovat maximum zamýšlených aktivit směrem 

k občanům. Cílem je, aby obyvatelé Olomouce co možná nejvíce těžili z pozitivních externalit 

cestovního ruchu a zároveň co nejméně pociťovali jeho negativní dopady. Chceme, aby místní turisty 

přijali a docenili, byli s jednotlivými plánovanými projekty srozuměni a vzali je za své.   
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Opatření 4.1: Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky 

Popis opatření, hlavní aktivity Záměrem města je podpořit obraz Olomouce jako komplexní, živé 
a moderní destinace schopné uspokojit potřeby širokého spektra 
cílových skupin. Město se proto ve svém produktovém mixu 
i komunikaci intenzivněji zaměří i na ty části nabídky města, které 
byly doposud vnímány spíše jako doplňkové či okrajové, případně 
doposud nebyly cílovým skupinám prezentovány vůbec. 
Následující výčet proto není taxativním seznamem, ale spíše 
naznačením možností, které Olomouc v budoucnu prozkoumá: 
 

• Jednou z těchto příležitostí je rozšíření nabídky pro 
návštěvníky, kteří vyhledávají turismus mimo „hlavní 
proud“ a zajímají se spíše o autentickou místní zkušenost. 
Město pro ně připraví balíčky nebo prohlídkové trasy 
zaměřené na méně známe aspekty Olomouce. Nemusí se 
přitom jednat pouze o neobvyklé památky (i když ty jsou 
také velmi atraktivním arzenálem, zejména s ohledem na 
rozšiřující se trend takzvané „urban exploration“ neboli 
„urbexu“ atd.), ale také trasy zaměřené i na kombinaci 
památek, zajímavá zákoutí nebo návštěvy malých galerií, 
kreativních dílen, výroby lokálních (řemeslných) produktů, 
street art nebo třeba gastronomii. Jednotlivé balíčky 
může město do budoucna podpořit i přípravou 
zajímavých doprovodných publikací, které prozkoumají 
tyto „tváře“ Olomouce do větší hloubky a detailu. 

 

• Zmíněná gastronomie se do budoucna stane esenciální 
součástí propagace Olomouce. Město obecně plánuje 
využít současné momentum silné gastronomické scény 
a dále město propagovat a rozvíjet jako gastronomickou 
destinaci, ať už podporou stávajících gastro eventů, nebo 
tvorbou nových. 

 

• V letní sezóně bude město intenzivněji komunikačně 
pracovat s parky na svém území jako prostorem pro 
turistickou nabídku. Výhodou je návaznost na značku 
Flora Olomouc a na stávající projekty, jako jsou 
promenádní koncerty nebo spolupráce s iniciativou 
Zaparkuj. 
 

• Dále se město v létě zaměří i na intenzivnější komunikaci 
Olomouce jako vhodného startovního bodu pro 
cyklovýlety do okolí a vůbec jako destinace pro aktivní 
trávení volného času. V tomto ohledu bude však zcela 
zásadní rozvoj infrastruktury, kterému se věnujeme 
ve strategickém cíli číslo 1. Veškeré realizované kroky 
a rozšíření nabídky by se nicméně okamžitě měly stát 
součástí propagace města. 
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• V zimní sezóně lze pak kromě adventních trhů 
komunikovat i relativní dostupnost zimních areálů 
a spojení městské turistiky se zimním sportovním vyžitím, 
doplněným například i o wellness.  
 

• Olomouc také více marketingově využije potenciál 
technických památek vojenského charakteru a Pevnosti 
poznání jako jednoho z klíčových cílů pro moderní 
poznávací a zážitkový turismus. Cíle tohoto typu patří 
totiž k nejpopulárnějším v České republice. Logickým 
navazujícím krokem bude i další podpora rozvoje Pevnosti 
poznání nebo dalších zážitkových atraktivit zaměřených 
na poznávací a zážitkový turismus, a to zejména 
s akcentem na rozšíření nabídky pro návštěvnický 
segment rodin s dětmi. 

 

• Všechny výše popsané aktivity by měly probíhat v souladu 
s principy udržitelného cestovního ruchu.  
 

Ultimátním cílem jednotlivých aktivit v rámci tohoto opatření je 
vytvořit novou destinační značku města, která je formálně 
ukotvena v rámci takzvaného „brandbooku“. Ten bere v potaz 
všechny výše vyjmenované aspekty turistické nabídky Olomouce 
a pomůže ji prezentovat nejen jako město krásné, ale také živé. 
Brandbook kodifikuje vizuální a komunikační styl destinačního 
marketingu města a ukotvuje jasné zásady, podle kterých budou 
posuzovány a schvalovány veškeré další komunikační výstupy či 
kampaně zaměřené na turisty.  
 
Brandbook i veškeré materiály pořízené při jeho tvorbě budou 
zpřístupněny i dalším subjektům v rámci Olomouce, které jsou 
zainteresovány v rámci cestovního ruchu. Díky tomu bude 
Olomouc ke svým návštěvníkům dlouhodobě mluvit jedním, 
konzistentním a silným hlasem a potenciálně dojde k budování 
takzvaného love brandu. 
 
Dalším cílem při definování brandu města bude zpracování 
komunikační brand strategie, která pomůže přetavit značku do 
konkrétní podoby komunikačních kampaní cílené na potenciální 
návštěvníky města. 
 
Kromě partnerů v rámci turistického ruchu pak bude novou 
destinační značku Olomouce reflektovat i nový turistický portál, 
jehož vznik město v rámci tohoto opatření plánuje. Budeme proto 
kompletně revidovat stávající webovou prezentaci, aby více 
odpovídala současným trendům a také vizuální podobě ostatní 
komunikace, včetně zvážení jejího přesunu na samostatnou 
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doménu. Dobrou inspirací a základem je landing page použitá 
v letní kampani 2020, která tyto požadavky z větší části naplnila. 

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022–2027 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři Kreativní, komunikační a výzkumná agentura 

Monitorovací indikátory • Počet nových produktů turistické nabídky nabízených 
městem 

• Vznik komunikační brand strategie destinační značky 
města Olomouce 

• Růst brand awareness, brand recognition 

• Růst brand love a brand loyalty 

• Rozšíření spektra asociací, které si návštěvníci s Olomoucí 
spojují 

• Realizace redesignu turistického portálu zastřešujícího 
brand města 

 

Opatření 4.2: Podpora eventů, nákupních příležitostí a rozvoje gastronomie 

Popis opatření, hlavní aktivity Cílem tohoto opatření je systémově posilovat vnímání Olomouce 

jako živé turistické destinace, která nezakládá svůj potenciál 

a atraktivitu pouze na památkách a dalších tradičních prvcích 

produktové nabídky. Snahou bude v rámci rozpočtových možností 

města podpořit organizace a subjekty, které se podílejí na 

pořádání eventů s ambicí přitáhnout pozornost turistů, 

organizace a subjekty poskytující návštěvníkům města nákupní 

příležitosti a organizace a subjekty činné v oblasti gastronomie. 

 
Město se tímto způsobem zaměří zejména na: 

• organizátory festivalů a akcí místního, nadregionálního 
a mezinárodního významu, 

• subjekty zaměřené na prodej lokálních produktů 
a výrobků od místních umělců, návrhářů, řemeslníků atp., 

• provozovatele gastronomických zařízení. 
 

Podpora v rámci tohoto opatření pak bude mít zejména 

nemateriální charakter, jako je například společná medializace 

zajímavých projektů, poskytování mediálního prostoru ve 
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vlastnictví či dispozici města (např. OOH reklama atd.), podpora 

v rámci public relations a komunikace s médii, mediální lobbing 

nebo aktivní propagace prostřednictvím digitálních kanálů města 

(sociální média atp.) 

Záměrem je také propsat výše uvedené aspekty (eventy, nákupní 

příležitosti a dynamicky se rozvíjející gastronomii) do identity 

města jako turistické destinace. Tato tvář Olomouce se proto 

stane jednou ze stěžejních částí nového destinačního brandu 

města a bude reflektována i v přípravě nového brandbooku 

a všech komunikačních aktivit z něj vycházejících.  

Za účelem rozšíření zájmu návštěvníků i za hranice jejich 

původního cíle návštěvy bude město propagovat další turistickou 

nabídku, nákupní a jiné příležitosti také ve spolupráci s ostatními 

subjekty (zejména hotely, kongresovými centry, výstavními 

prostory či gastronomickými zařízeními), se kterými přijde turista 

během své návštěvy do kontaktu. Ubytovací zařízení je kupříkladu 

třeba vybavit stojany s propagačními materiály, jak je tomu běžně 

ve velkých evropských městech vč. Prahy, a zajistit tak lepší 

informovanost návštěvníků města o konání eventů. 

Potenciál však město spatřuje i v prezentaci Olomouce jako cíle 

pro krátkodobé návštěvníky, kteří chtějí propojit nakupování 

s výlety, kulturními či gastronomickými zážitky. V tomto ohledu se 

komunikačně zaměří na návštěvníky z regionu a bližšího okolí, 

kteří spádově náleží pod olomouckou aglomeraci, a to 

prostřednictvím menších testovacích kampaní, které prověří 

atraktivitu tohoto tématu mezi cílovou skupinou. 

Pozn.: Všechny aktivity v rámci tohoto opatření bude nutné 

koordinovat s případnou realizací projektu „Eat & Culture in 

Olomouc“ navrhovaného v rámci Strategie rozvoje kultury 

a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027. 

Cílová skupina Návštěvníci 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 

Olomouce na období 2022–2027  
Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 

cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři Organizátoři eventů 
Organizace a subjekty poskytující turistům nákupní příležitosti 
Provozovatelé gastronomických zařízení 

Monitorovací indikátory • Počet ambasadorů z řad eventů, nákupních příležitostí a 
rozvoje gastronomie v rámci destinační komunikace 
Olomouce 
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• Existence gastronomického průvodce po Olomouci  

• Vznik nového produktu (prohlídkové trasy) zaměřené na 
párování památek a chutí Olomouce 

• Existence koncepce a realizace nové gastronomické akce  

• Počet informačních stojanů ve strategicky vybraných 
ubytovacích zařízeních, obchodech, obchodních centrech, 
službách a dalších lokalitách  

• Počet komunikačních výstupů destinace věnovaných 
nakupování, gastronomii a eventům  

 

Opatření 4.3: Podpora Olomouce jako filmové destinace 

Popis opatření, hlavní aktivity Film se stává stále důležitější součástí turistické nabídky 

Olomouce, která oslovuje méně tradičního návštěvníka. 

Významné festivaly jako Academia Film Olomouc (AFO) či PAF 

Olomouc dokážou do města přivést jak oceňované vědce z řady 

oblastí, tak i umělce a tvůrce mezinárodního významu, 

a přitáhnout tak k Olomouci pozornost médií i veřejnosti. Filmové 

akce zároveň přispívají k oživení metropole a jejího historického 

jádra, do kterého v poslední době vnáší i moderní technologie 

(např. virtuální a rozšířená realita). Návštěvníci festivalů pak tráví 

ve městě delší dobu a využívají i řadu místních služeb. 

 
Město chce maximálně vytěžit potenciál filmových festivalů 

a dalších akcí a prezentovat Olomouc turistům jako moderní, 

kulturní destinaci, která dokáže uspokojit i návštěvníky mimo 

hlavní proud. Bude proto pokračovat ve finanční, logistické 

i organizační podpoře významných eventů (včetně akcí, jako jsou 

například zmíněné AFO a PAF či Flora Film Fest nebo Mezinárodní 

festival filmů pro děti a mládež) i menších projektů a podpoří též 

vznik případných nových festivalů širšího i užšího zaměření. 

Město bude též podporovat aktivity vedoucí k rozšíření programu 

jednotlivých festivalů a doprovodných událostí a k užšímu 

propojení těchto akcí se zbytkem turistické nabídky metropole. 

 
Olomouc podpoří také takzvaný filmový turismus (tj. cestování po 

stopách filmů) a využití filmu jako marketingového nástroje 

propagace obecně. Záměrem města je motivovat filmaře, aby 

využívali Olomouc jako lokaci pro realizaci svých projektů a pro 

natáčení, a aby tak byly krásy Olomouce zprostředkovány co 

největšímu množství diváků. Za účelem propagace města směrem 

k filmovým profesionálům, vytváření filmových pobídek a další 

spolupráce s filmaři (lokační tour, zábory veřejného prostranství, 



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Návrhová část 36 

Opatření 4.3: Podpora Olomouce jako filmové destinace 

prezentace na veletrzích a festivalech) se město zasadí o zřízení 

olomoucké filmové kanceláře (Olomouc Film Office). 

Město bude směřovat také k tomu, aby se film stal přirozenou 

součástí i dalších projektů turistického ruchu, jako je například 

příprava netradičních prohlídkových tras, gamifikace a 

digitalizace. 

Cílová skupina Návštěvníci, filmaři 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022–2027  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Organizátoři jednotlivých festivalů a akcí 
Filmová kancelář Olomouckého kraje 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Partneři  

Monitorovací indikátory • Existence a výše alokace dotačního programu 
zaměřeného na podporu Olomouce jako filmové 
destinace  

• Výše podpory pro vznik filmů a dalších audio-vizuálních 
projektů realizovaných v rámci Olomouce 

 

Opatření 4.4: Podíl na aktivním řízení regionu Střední Morava, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje a 
partnerství 

Popis opatření, hlavní aktivity Město Olomouc si velmi dobře uvědomuje potenciál regionu 

Střední Morava jako širší turistické destinace, která dokáže 

uspokojit potřeby návštěvníků směřujících jak za městskou 

dovolenou, kulturou a eventy, významnými památkami, zážitky 

a poznáváním, sportovními aktivitami, přírodními krásami 

a wellness, tak za jejich libovolnou kombinací. Olomouc chce být 

integrální součástí tohoto regionu z pohledu cestovního ruchu, 

těžit ze vzájemných synergií a zároveň poskytovat maximální 

podporu svým partnerům. 

 
Významným úkolem v rámci tohoto opatření je zajistit účast 

města na aktivním řízení regionu Střední Morava. Olomouc bude 

podporovat aktivity směřující k budování vztahů mezi 

jednotlivými sdruženími a centrálami cestovního ruchu v rámci 
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regionu, posilování vzájemné participace, kooperace a týmové 

práce, budování synergií v rámci komunikačních, marketingových 

a PR aktivit a zlepšování kvality organizace projektů cestovního 

ruchu a rozhodovacích procesů. Město přitom bude klást důraz 

na pravidelná setkávání, aktivní, včasnou a úplnou informovanost 

všech partnerů, monitoring komunikace mezi jednotlivými 

organizacemi, vyhodnocování podnětů a zpětné vazby od 

partnerů a její přenesení do reálné roviny turistické nabídky. 

 
V rámci spolupráce Olomouc zaměří své úsilí na rozvoj kvality 

služeb, které návštěvníkům umožní užívat region jako komplexní, 

propojenou a funkční destinaci. Město podpoří přípravu 

produktové nabídky, která bude reflektovat jednak společné 

historické a kulturní vazby mezi lokalitami, jednak touhu turistů 

kombinovat různé druhy aktivit v rámci jednoho pobytu, a to 

s cílem, aby se Olomouc stala pro tento typ návštěvníků vstupní 

branou do celého regionu. Partnerům pak poskytne maximální 

možnou podporu při budování nutného doprovodného servisu, 

zejména s důrazem na rozvoj lidských zdrojů – např. proškolování 

pracovníků v rámci turistického ruchu tak, aby byli schopni 

doporučovat aktivity maximálně těžící z propojenosti regionu atd. 

 
Samostatnou kapitolou tohoto opatření je marketingová 

spolupráce v rámci regionu a vzájemná medializace akcí 

a atraktivit. Město Olomouc chce co nejvíce využít principů  

co-brandingu tak, aby celý region mluvil ke svým návštěvníkům, 

pokud možno, konzistentním stylem a způsobem. Specifický důraz 

pak bude město klást na komunikační provázanost v rámci 

jednotlivých aktivit a schopnost vzájemně si „posílat“ návštěvníky 

mezi turistickými cíli ve správě různých partnerů. Záměrem je, aby 

nabídka regionu nebyla jednotlivými organizacemi cestovního 

ruchu vnímána izolovaně na základě přesně stanovených hranic 

konkrétních lokalit, ale aby byla podporována mobilita 

návštěvníků mezi různými cíli bez ohledu na to, v čí správě se 

nacházejí. 

Nad prostor regionu Střední Morava se město Olomouc zaměří na 

rozvoj partnerství s dalšími městy a oblastmi s vhodným 

historickým, kulturním nebo dalším propojením a na intenzivnější 

propagaci této spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Plánuje 

také podpořit rozvoj spolupráce s centrálami a sdruženími 

cestovního ruchu nejen na regionální, ale také národní úrovni tak, 

aby komunikace Olomouce navazovala na celkovou prezentaci 
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České republiky a město se stalo přirozenou součástí nabídky 

nejen pro tuzemské, ale také zahraniční návštěvníky. 

Cílová skupina Návštěvníci, partneři v rámci regionu i mimo něj 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

• Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2025 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři Oddělení zahraničních vztahů 
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 
Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje 
CzechTourism 

Monitorovací indikátory • Počet produktů a balíčků připravených v rámci partnerské 
spolupráce 

• Počet společných marketingových, komunikačních a PR 
aktivit 

• Počet Fam a Press tripů  

• Počet projektů v rámci spolupráce s partnerskými městy 

 

Opatření 4.5: Monitoring, výzkumy trhů 

Popis opatření, hlavní aktivity Město v současné chvíli pracuje s monitoringem situace v oblasti 

cestovního ruchu a výzkumy trhu se zaměřením na turismus 

nesystematicky. Jednotlivé projekty na sebe logicky nenavazují, 

nesledují jasný cíl či koncepci a některé důležité aspekty, které by 

městu umožňovaly vytvořit si jasný obrázek o jeho pozici v rámci 

segmentu i konkurence, dokonce úplně chybí. Záměrem tohoto 

opatření je stávající stav radikálně změnit a v pravidelných 

intervalech získávat pro město data, na kterých bude schopné 

stavět relevantní a opodstatněná rozhodnutí pro rozvoj své 

turistické nabídky i komunikace. 

 
Nejdůležitějším krokem v tomto směru bude standardizace 

výzkumů trhu. Město bude definovat rozsah, metodologii 
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Opatření 4.5: Monitoring, výzkumy trhů 

a frekvenci výzkumů trhu nutných pro efektivní plánování aktivit 

cestovního ruchu v Olomouci. Portfolio výzkumů by na základě 

analytické části této strategie mělo obsahovat minimálně výzkum 

mezi jednodenními návštěvníky, výzkum spokojenosti s návštěvou 

města či výzkum profilu návštěvníka. Pro každý z výzkumů je 

třeba vytvořit a zafixovat dotazník, cílovou skupinu, vzorek, 

metodu sběru apod. 

 
Výsledky výzkumů potom nepoputují takzvaně „do šuplíku“, ale 

budou o nich informováni další partneři v rámci cestovního ruchu 

ve městě Olomouci a následně budou využity při přípravě 

konkrétních produktů a produktových balíčků destinační nabídky 

i při návrzích konkrétních komunikačních aktivit a kampaní.  

Cílová skupina Návštěvníci  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 
Kreativní, komunikační a výzkumná agentura 

Monitorovací indikátory • Vznik formálních metodických pokynů pro realizaci 
výzkumů 

• Každoroční realizace výzkumu mezi jednodenními 
návštěvníky 

• Každoroční realizace výzkumu spokojenosti s návštěvou 

• Každoroční realizace výzkumu profilu návštěvníka a 
vnímání destinační značky Olomouce 

 

Opatření 4.6: Komunikace projektů turistického ruchu směrem k obyvatelům 

Popis opatření, hlavní aktivity Turistický ruch, stejně jako jakákoliv jiná oblast průmyslu, má 

nezanedbatelné dopady na lokality, kde dochází k jeho 

intenzifikaci. Ať už jde o prosté navýšení počtu lidí, kteří se 

v danou dobu pohybují v konkrétním místě, vytížení určitých 

služeb (parkoviště, veřejná doprava, restaurace, kulturní zařízení 

atp.), zvýšení úrovně hluku atd., je záměrem města, aby tyto 

negativní externality pociťovali místní obyvatelé co nejméně, 

a naopak co nejvíce těžili z externalit pozitivních (např. navýšení 

počtů pracovních míst a byznysových příležitostí). 
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Opatření 4.6: Komunikace projektů turistického ruchu směrem k obyvatelům 

Veškeré aktivity, které budou vykazovat potenciál výrazněji 

ovlivnit život obyvatel v místě jejich realizace, bude proto město 

prezentovat místním komunitám, ať už formou veřejných 

projednání, užších diskuzních skupin, Public Relations 

a komunikace na sociálních sítích nebo prostřednictvím 

speciálních informačních kampaní.  

 
Záměrem přitom není informace pouze šířit mezi občany města, 

ale také získávat užitečnou zpětnou vazbu od místních obyvatel, 

průběžně ji vyhodnocovat a na jejím základě upravovat charakter 

a rozsah jednotlivých aktivit, případně připravovat aktivity 

a projekty zcela nové a ty zásadně nevyhovující rušit. 

 
Komunikace projektů turistického ruchu směrem k obyvatelům 

bude probíhat dle zásad udržitelného turistického ruchu tak, aby 

zvýšila pozitivní hodnocení jednotlivých projektů ze strany 

místních a vedla k tomu, že občané přivítají navýšení počtu turistů 

ve městě a příležitosti, které z toho pro ně plynou. Cílem je, aby 

místní i turisté fungovali ve městě ve vzájemné přirozené 

symbióze a docházelo mezi nimi k budování pozitivního vztahu. 

Cílová skupina Občané města Olomouce a dalších dotčených lokalit  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOl 

 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor kancelář primátora 
Odbor strategie a řízení 

Partneři Občané 

Monitorovací indikátory • Existence metodických pokynů a procesů pro informování 
veřejnosti o projektech cestovního ruchu 
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14. Úvod 
Implementační část Strategie cestovního ruchu města Olomouce 2022–2027 přímo navazuje na 

návrhovou část a jejím účelem je stanovit způsob, jakým by mělo dojít k naplnění jednotlivých 

strategických cílů. Klíčové je přitom hledět na provázanost všech tří částí tohoto dokumentu. Bylo by 

nestrategické, ne-li přímo kontraproduktivní, implementovat změny, které by se neopíraly o závěry 

získané analýzou v první části a nevycházely by z přesně stanovených a měřitelných cílů z části druhé. 

Stejně tak by ovšem bylo možné analýzu i návrhy řešení považovat za samoúčelné, pokud by na ně 

nenavázala řádná implementace. 

 

Protože cílem kvalitní strategie, tedy i této, je dosáhnout praktických změn, budeme se v této části 

věnovat nastavení pravidel konkrétních kroků, které jsou v postupu implementace nezbytné. 

Konkrétně se bude jednat o pravidla týkající se: 

 

• organizačního nastavení a řízení procesu implementace, 

• tvorby akčních plánů, vč. harmonogramu procesu implementace, 

• nastavení indikátorů úspěšnosti a metodiky měření, 

• procesu vyhodnocování naplňování strategie.  

 

Navrhované kroky jsou v souladu s osvědčenými postupy implementace strategických dokumentů 

odpovídající úrovně a zároveň zohledňují místní specifika města Olomouce, potažmo destinační 

značky města Olomouce coby „Živé, moderní a prosperující destinace v srdci Evropy“, jak ji definuje 

strategická vize v tomto dokumentu. S tím souvisí i potřeba reagovat na změny, které mohou ve 

stanoveném období 2022–2027 v oblasti cestovního ruchu nastat. Může se přitom jednat jak 

o změny legislativní či politické, tak o změny ekonomické, ale i další nepředvídatelné faktory, jak nám 

ukázal vývoj posledních let, a zejména pak pandemie onemocnění COVID-19. Implementační pravidla 

budou v takových případech vždy aktualizována tak, aby i nadále zajišťovala efektivní plnění 

stanovených cílů a opatření. 

 

S ohledem na široký záběr navržených strategických cílů a opatření bude implementační část klást 

nároky nejen na Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu coby hlavního činitele, ale i na další odbory 

Magistrátu města Olomouce a přeneseně i na partnerské instituce, organizace či subjekty, které 

mohou být při naplňování cílů nápomocny. 

 

 

15. Řídící struktura a nastavení řízení procesu implementace 
Tato kapitola představuje hlavní aktéry procesu implementace a jejich funkce, které budou vykonávat 

ve vztahu k plnění cílů Strategie.  

 

Kompetence činit klíčová rozhodnutí náleží Radě města Olomouce. Jedná se především o: 

 

• schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027); 

• každoroční projednání Zprávy o naplňování Strategie rozvoje cestovního ruchu města 

Olomouce (2022–2027) a vyhodnocení naplňování cílů i monitorovacích indikátorů za 

předchozí rok; 

• každoroční projednání a schválení Akčního plánu pro nadcházející rok včetně rozhodnutí 

o zařazení konkrétních projektů a aktivit do Akčního plánu. 
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Další rozdělení kompetencí bude vždy záviset na jednotlivých opatřeních. Některé úkony v procesu 

implementace budou jednotlivé orgány vykonávat ve vzájemné součinnosti, v jiných případech na 

sebe budou jejich činnosti navazovat. I proto je nezbytné zajistit dostatečnou informovanost o všech 

provedených krocích napříč organizační strukturou, kterou představujeme níže. 

 

Administrátor opatření bude zajišťovat organizační zaštítění, řízení a koordinaci potřebných kroků při 

implementaci. S výjimkou opatření 1.5: „Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím 

souvisejících“ se bude jednat o Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu. K hlavním zodpovědnostem 

administrátora opatření patří: 

 

• zajištění komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry; 

• určení realizátora dílčích opatření a podopatření včetně případných partnerů; 

• věcné plnění dílčích opatření jednotlivých strategických cílů; 

• vyjednávání se zástupci institucí zapojených do procesu implementace; 

• zpracování a kontrola analýz, studií a dalších podkladů pro získání finanční podpory a dalších 

dokumentů potřebných k naplnění jednotlivých cílů; 

• organizace setkání pracovních skupin a účast na nich; 

• navrhování témat pracovních skupin (na základě podnětů členů pracovních skupin a správců 

opatření); 

• každoroční zpracování Akčního plánu a jeho předložení Radě města Olomouce ke schválení; 

• naplňování aktivit dle schváleného Akčního plánu; 

• hodnocení naplňování jednotlivých opatření na základě stanovených monitorovacích 

indikátorů; 

• ve spolupráci se správci opatření každoroční vypracování Zprávy o naplňování Strategie 

rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) a její předložení Radě města 

Olomouce k projednání. 

 

Jednotlivá opatření budou mít dále určené správce opatření, do jejichž kompetencí bude spadat: 

 

• úzká spolupráce s administrátorem opatření na procesu implementace; 

• aktivní účast na setkáních pracovních skupin; 

• vyjednávání se zástupci institucí zapojených do procesu implementace; 

• zařazování finančních prostředků na přípravu a realizaci jednotlivých aktivit do návrhu 

rozpočtu města a rozpočtového výhledu; 

• každoroční účast na tvorbě Akčního plánu; 

• koordinace aktivit dle schváleného Akčního plánu; 

• průběžná kontrola naplňování cílů dle schváleného Akčního plánu; 

• poskytování aktuálních informací o naplňování cílů a jejich prezentace třetím stranám. 

  

Jako realizátoři a partneři budou do procesu implementace zapojeny i další odbory MMOl, městské, 

regionální či krajské organizace, partnerské subjekty (stakeholdeři), organizátoři akcí či správci 

a provozovatelé příslušných zařízení či areálů, ale i soukromé subjekty. Na správcích jednotlivých 

opatření pak bude koordinovat jejich spolupráci a zajistit hladký průběh činností vedoucích 

k naplňování stanovených cílů. 
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Jako poradní orgán v celém procesu implementace bude sloužit pracovní skupina tvořena především 

z relevantních zaměstnanců města a jeho organizací. Přizvat do ní lze ale i další zástupce partnerských 

organizací, regionu nebo univerzity, potažmo i odborníky na danou problematiku, podnikatele či 

zástupce veřejnosti. Pracovní skupina se bude také každoročně podílet na tvorbě Akčního plánu 

a jeho vyhodnocení. 

 

Konkrétní rozdělení rolí a s nimi souvisejících zodpovědností ilustruje následující tabulka: 

 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistických cílů a infrastruktury 

Opatření 1.1: Rozvoj nových turistických cílů, modernizace stávajících cílů a jejich služeb 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, partneři v rámci 
spolupráce s veřejným a soukromým sektorem 
Další odbory MMOl 

Partneři Olomoucký kraj 
Vlastníci a správci organizací  
Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a navázaných služeb 

Opatření 1.2: Rozvoj muzejních a kulturních zařízení a jejich služeb 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, partneři v rámci 
spolupráce se zřizovateli a provozovateli muzejních a dalších 
kulturních zařízení, soukromé subjekty z oblasti kultury 

Partneři Olomoucký kraj 
Zřizovatelé a provozovatelé muzejních a dalších kulturních 
zařízení 
Soukromé subjekty z oblasti kultury 

Opatření 1.3: Podpora rozvoje podnikatelské turistické infrastruktury a jejich služeb   

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Podnikatelé 

Partneři Podnikatelé v rámci turistické infrastruktury a služeb 
Univerzita Palackého v Olomouci (heatmapa) 

Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Správcovské organizace konkrétních areálů a objektů 

Partneři Olomoucký kraj 
Správcovské organizace konkrétních areálů a objektů 

Opatření 1.5: Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících 

Správce opatření Primátor statutárního města Olomouce 

Administrátor Odbor strategie a řízení 

Předpokládaní realizátoři Odbor strategie a řízení 
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Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor investic 
Odbor dopravy a územního rozvoje 

Partneři Olomoucký kraj 
Obce v rámci sítě cyklo a in-line stezek regionu 

Strategický cíl 2: MICE 

Opatření 2.1: Podpora kongresové a incentivní turistiky 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Partneři Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau  
Czech Convention Bureau 
Organizace a subjekty aktivní v oblasti incentivní turistiky 
Hoteliéři 
Restauratéři 

Opatření 2.2: Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc a.s. a s tím spojených služeb v oblasti MICE 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 

Partneři Organizátoři veletržních akcí 
Externí vystavovatelé 

Opatření 2.3: Podpora rozvoje spolupráce s UP a jejími ústavy 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Partneři  

Strategický cíl 3: Smart City 

Opatření 3.1: Tvorba a dlouhodobá podpora digitální platformy kulturních akcí a eventů 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Olomoucký kraj 
Kreativní Olomouc a další zástupci kulturní scény 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Opatření 3.2: Rozvoj Olomouc region Card a dalších turistických slevových karet s ohledem na 
aktuální trendy 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Olomoucký kraj 
Partneři z řad veřejných organizací spravujících turistické cíle 
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Partneři z řad soukromého sektoru navázaného na turistický 
ruch 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Opatření 3.3: Podpora nových řešení přispívajících ke zvýšení návštěvnické  
atraktivity města 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 
Partneři z řad veřejných organizací spravujících turistické cíle  
Partneři z řad soukromého sektoru navázaného na turistický 
ruch 

Opatření 3.4: Podpora modernizace expozic turistických cílů 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 

Strategický cíl 4: Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing 

Opatření 4.1: Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři Kreativní, komunikační a výzkumná agentura 

Opatření 4.2: Podpora eventů, nákupních příležitostí a rozvoje gastronomie 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Partneři Organizátoři eventů 
Organizace a subjekty poskytující turistům nákupní příležitosti 
Provozovatelé gastronomických zařízení 

Opatření 4.3: Podpora Olomouce jako filmové destinace 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Organizátoři jednotlivých festivalů a akcí 
Filmová kancelář Olomouckého kraje 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Partneři  

Opatření 4.4: Podíl na aktivním řízení regionu Střední Morava, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje 
a partnerství 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři Oddělení zahraničních vztahů 
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 
Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje 
CzechTourism 

Opatření 4.5: Monitoring, výzkumy trhů 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor informatiky a Smart City 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 
Kreativní, komunikační a výzkumná agentura 

Opatření 4.6: Komunikace projektů cestovního ruchu směrem k obyvatelům 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury, 
cestovního ruchu a sportu 

Administrátor Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Odbor kancelář primátora 
Odbor strategie a řízení 

Partneři Občané 

 

 

16. Přehled plánovaných aktivit, předpokládaných nákladů a 

časový výhled realizace 
V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní aktivity, jejichž realizace povede k naplňování smyslu 

jednotlivých opatření a strategických cílů definovaných v rámci návrhové části této strategie. Přehled 

představuje vyčerpávající výčet a komplexní zásobník možných projektů, jejichž uskutečnění bude 

záviset jednak na celkovém vývoji ekonomické situace, finančních příjmech a rozpočtových 

možnostech samosprávy, jednak na pečlivé organizaci a schopnosti města, partnerů a dalších 

zainteresovaných subjektů efektivně a úspěšně získávat podporu z externích zdrojů, zejména pak 

národních i evropských dotačních programů.  

Je proto pravděpodobné, že ve výběru konkrétních projektů bude nutné v průběhu účinnosti 

strategie prioritizovat, případně se přizpůsobit vypisovaným výzvám a dalším externalitám.  

Tabulka s přehledem plánovaných aktivit slouží jako klíčový podklad pro sestavování akčních plánů 

v průběhu let účinnosti strategie. Z tohoto důvodu uvádíme u jednotlivých aktivit a projektů mimo 

jiné i časové hledisko a předpokládané náklady.  

Časové hledisko umožní strategické rozvrstvení jednotlivých aktivit do akčních plánů pro konkrétní 

roky tak, aby došlo k maximálně efektivnímu využití celého období i finančních zdrojů. S realizací 

aktivit se počítá jednak v krátkodobém (tj. do 3 let), střednědobém (4–7 let), popř. dlouhodobém 

(více než 8 let) výhledu. U některých aktivit je taktéž očekávaná každoroční/průběžná realizace.  

Odhad nákladů umožní provázat aktivity v rámci akčních plánů pro konkrétní roky s finančními plány 

města (tj. rozpočtem, popřípadě rozpočtovým výhledem). Akční plány musí být koncipovány tak, aby 

bylo finanční krytí navrhovaných projektů v daném roce reálné a proveditelné. 
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Propsání navrhovaných aktivit do akčních plánů ovlivní též zdroje financování. V případě projektů, u 

nichž se nabízí využití dotační podpory, je nutné počítat s rezervou pro podání žádosti a vzít v potaz i 

další parametry, jako jsou například náklady spojené s udržitelností či povinnou publicitou. Zdroje 

financování tak do značné míry ovlivní i fázování jednotlivých projektů v rámci časové osy. 

 

Seznam zkratek: 

• SMOl – Statutární město Olomouc 

• MK – Ministerstvo kultury 

• IROP – Integrovaný regionální operační program 

• OK – Olomoucký kraj 

• SMSCR – Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 

• MUO – Muzeum umění Olomouc 

• MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

• CMJCB – Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 

• UPOL – Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Strategický cíl 1: Rozvoj turistických cílů a infrastruktury 

Opatření 1.1: Rozvoj nových turistických cílů, modernizace stávajících cílů a jejich služeb 

Projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Revitalizace 
Olomouckého hradu 

Zpřístupnění dalších částí Olomouckého 
hradu 

Střednědobá Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Dotace MK 
IROP 

Rozšíření zázemí pro gastronomické služby 
v rámci areálu Olomouckého hradu 

Střednědobá Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
 

Rozšíření parkovacích kapacit v docházkové 
vzdálenosti od Olomouckého hradu 

Střednědobá 25 000 000,- Rozpočet SMOl 
 

Revitalizace letního kina 
v oblasti Locatteliho 
bastionu 

--------------------------------------------------------- Střednědobá 80 000 000,-  Rozpočet SMOl 
Dotace MK 
IROP 

Zpřístupnění 
kanovnického domu ve 
Wurmově ulici 

-------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet 
Arcidiecézního 
muzea 
Dotace MK 
 

Finalizace oprav 
olomouckých kostelů 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet vlastníka 
objektu 
Dotace MK 
IROP 

Vznik interaktivní 
atraktivity zaměřené na 
rodiny s dětmi v rámci 
Centra ekologických 
aktivit Sluňákov   

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

3 000 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet Sluňákov 
– centrum 
ekologických aktivit 
města Olomouce, 
o.p.s. 
 

Napojení nabídky 
nových/modernizovaných 
cílů na ORC 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

30 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Zvýšení atraktivity --------------------------------------------------------- Krátkodobá až 1 500 000,- Rozpočet SMOl 
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olomouckých náplavek střednědobá  

Rozvoj přírodního 
koupaliště Poděbrady 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

5 000 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet 
provozovatele 
Dotace MMR 
 

Zřizování nových a 
rekultivace stávajících 
parkových, relaxačních a 
eventových prostor mimo 
centrum města 

Realizace větších projektů rozšíření 
městské zeleně 

Krátkodobá až 
střednědobá 

Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl 
IROP 

Rekultivace ploch městské zeleně pro účely 
pořádání společenských a kulturních akcí 

Krátkodobá až 
střednědobá 

1 000 000,- Rozpočet SMOl 
IROP 

Zřízení nového 
turistického informačního 
centra 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

3 000 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 
IROP 

Opatření 1.2: Rozvoj muzejních a kulturních zařízení a jejich služeb 

Aktivita/projekt Dílčí aktivita Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Dotační politika – 
podpora vzniku 
zážitkových expozic 
zaměřených na rodiny  
s dětmi 

Ustanovení dotačního programu města 
zaměřeného na podporu aktivit pro rodiny 
s dětmi 

Průběžná/ 
každoroční 

500 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Dotační politika – 
podpora menších  
a alternativních projektů 
rozšiřujících kulturní 
nabídku mimo centrum 
města 

Ustanovení dotačního programu 
zaměřeného na menší kulturní zařízení s 
potenciálem rozšířit turisticky atraktivní 
kulturní nabídku i mimo centrum města 

Průběžná/ 
každoroční 

500 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Rozpočtová politika – 
podpora činnosti 
stávajících kulturních 
zařízení a jejich akcí 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

11 500 000,-
/rok 

Rozpočet SMOl 

Multifunkční aréna  
v Olomouci 

Příprava koncepce spolupráce soukromého 
a veřejného sektoru v rámci projektu Arena 
Olomouc 

Krátkodobá 100 000,- Rozpočet SMOl* 

Muzeum umění Olomouc 
– Středoevropské fórum 
Olomouc 

--------------------------------------------------------- Střednědobá 600 000 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet MUO 
Dotace MK 

Opatření 1.3: Podpora rozvoje podnikatelské turistické infrastruktury a jejích služeb   

Aktivita/projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Heatmapa 
podnikatelských 
příležitostí v CR 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 1 500 000,- Rozpočet SMOl 
Dotace MMR 

Kulatý stůl s podnikateli --------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

20 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Incentivní programy --------------------------------------------------------- Krátkodobá Bude vyčísleno 
na základě 
konkrétních 
opatření 

Rozpočet SMOl 

Rozvoj spolupráce v 
rámci ORC 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

400 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Podpora rozvoje 
cyklistické infrastruktury 
v okolí ubytovacích/ 
stravovacích zařízení a 
turistických cílů 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

150 000,- Rozpočet SMOl* 
Dotace MMR 
 

Podpora vzniku nového 
olomouckého kempu 

Ustanovení investičních pobídek pro vznik 
nového kempu 

Krátkodobá Bude vyčísleno 
na základě 
konkrétního 
projektu 

Rozpočet SMOl 
 

Opatření 1.4: Rozvoj vybraných lokalit zvýšením atraktivity území 

Podopatření 1.4.1: Zoo Olomouc 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Zoo Olomouc – rozvoj --------------------------------------------------------- Krátkodobá Bude vyčísleno Rozpočet SMOl* 
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infrastruktury na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet ZOO 
Olomouc 
Dotace MMR 
 

Zoo Olomouc – parkování  --------------------------------------------------------- Střednědobá 125 000 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet ZOO 
Olomouc 
Dotace MMR 
 

Zoo Olomouc – rozvoj  
a modernizace pavilonů a 
výběhů 

--------------------------------------------------------- Střednědobá Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet ZOO 
Olomouc 
Dotace MMR 
 

Podopatření 1.4.2: Výstaviště Flora a olomoucké parky 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Výstaviště Flora a 
olomoucké parky – 
parkování 

--------------------------------------------------------- Střednědobá 175 000 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 
 

Výstaviště Flora a 
olomoucké parky – 
modernizace a 
zatraktivnění prostor 

Revitalizace městské tržnice a modernizace 
vybavení  

Krátkodobá až 
střednědobá 

Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 
 

Revitalizace gastrozóny mezi pavilony A a E 
a prostor v okolí oranžérie 

Krátkodobá Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 
 

Revitalizace terasy v rámci pavilonu A a 
příprava VIP prostor 

Krátkodobá až 
střednědobá 

Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 
 

Výstaviště Flora  
a olomoucké parky – 
úpravy pro venkovní 
expozice 

Realizace úprav ve Smetanových sadech 
pro přesunutí části expozic při veletrzích 
Flora do venkovních prostor  

Krátkodobá až 
střednědobá 

Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl* 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 
 

Podpora značky Olomouc 
město květin 

Photo-pointy s květinovou výzdobou Krátkodobá 250 000,-/rok  Rozpočet SMOl 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 

Květinová výzdoba vybraných festivalů Krátkodobá 1 500 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 
Rozpočty 
organizátorů 

Pracovní skupina pro 
oživení městských parků 
a dalších veřejných 
prostor 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

20 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Podopatření 1.4.3: Areál Korunní pevnůstky  

Aktivita/projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Zpřístupnění dalších 
objektů v rámci 
olomouckého opevnění  

--------------------------------------------------------- Střednědobá Bude vyčísleno 
na základě 
konkrétních 
projektů 

Rozpočet SMOl* 
Vlastníci objektů 
Dotace MMR 
IROP 

Inovace produktu 
cestovního ruchu – 
Císařsko-královská 
olomoucká pevnost 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 1 250 000,-  Rozpočet SMOl* 
Dotace MMR 
IROP 

Korunní pevnůstka – 
Nová zážitková  
a interaktivní atraktivita 

--------------------------------------------------------- Střednědobá 3 000 000,- Rozpočet SMOl* 
IROP 

Korunní pevnůstka – 
digitalizace 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

3 000 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Dotace MK 
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Podopatření 1.4.4: Svatý kopeček – Sadové náměstí 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Svatý kopeček – obnova a 
revitalizace prostor 

--------------------------------------------------------- Střednědobá Bude vyčísleno 
na základě 
zpracované 
projektové 
dokumentace 

Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Dotace MMR 
IROP 

Opatření 1.5: Rozvoj nových cyklostezek, in-line stezek a služeb s tím souvisejících 

Pozn.: Aktivity jsou realizovány a monitorovány v rámci PUMMO. 

Strategický cíl 2: MICE 

Opatření 2.1: Podpora kongresové a incentivní turistiky 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Dotační politika – 
podpora kongresové a 
incentivní turistiky 

Vznik dotačního programu na podporu 
kongresové a incentivní turistiky 

Průběžná/ 
každoroční 

1 000 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Rozšíření nabídky 
kongresových prostor 

--------------------------------------------------------- Střednědobá 500 000,-/rok Rozpočet SMOl* 
Rozpočet CMJCB 

Tvorba produktů CR 
zaměřených na 
zatraktivnění 
volnočasové nabídky pro 
kongresového a MICE 
návštěvníka 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 2 000 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet CMJCB 
Partneři ze 
soukromého 
sektoru 

Posílení rozpočtu Central 
Moravia & Jeseniky 
Convention Bureau 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

500 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Pracovní skupina pro 
podporu rozvoje MICE 
aktivit 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

10 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet CMJCB 
 

Zařazení kongresového 
organizátora/návštěvníka 
mezi cílové skupiny 
destinačního marketingu 

Tvorba kvalitních kampaňovatelných 
fotografií zpracovávajících téma MICE 
turistiky (v souladu s brandbookem 
destinační značky) 

Krátkodobá 100 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet CMJCB 
 

Tvorba kvalitních kampaňovatelných video-
spotů zpracovávajících téma MICE turistiky 
(v souladu s brandbookem destinační 
značky) 

Krátkodobá 1 000 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet CMJCB 
 

Opatření 2.2: Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc a.s. a s tím spojených služeb v oblasti MICE 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Realizace expertní studie 
Flora Olomouc 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 150 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 

Komunikační strategie 
pro posílení značky Flora 
Olomouc v rámci 
destinačního marketingu 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 150 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet Výstaviště 
Flora Olomouc 

Pracovní skupina pro 
využití veletržního a 
eventového potenciálu 
města 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

10 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Opatření 2.3: Podpora rozvoje spolupráce s UPOL a jejími ústavy 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Rozvoj prezentace 
kongresových kapacit 
UPOL 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 75 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet CMJCB 
 

Pracovní skupina pro 
destinační spolupráci 
s UPOL 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

10 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Tvorba produktů 
zaměřených na 
návštěvníka univerzity 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 1 000 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet CMJCB 
Rozpočet UPOL 

Strategický cíl 3: Smart City 

Opatření 3.1: Tvorba a dlouhodobá podpora digitální platformy kulturních akcí a eventů 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 
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Realizace projektu 
digitální platformy 
kulturních akcí a eventů 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 500 000,- Rozpočet SMOl 
Dotace MK 

Opatření 3.2: Rozvoj Olomouc region Card a dalších turistických slevových karet s ohledem na aktuální trendy 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Rozšíření nabídky ORC --------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

250 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Prozkoumání a realizace 
dalších možností 
digitalizace ORC 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 250 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Příprava strategie 
segmentace ORC  
a realizace projektu 
segmentace 

Příprava strategie segmentace ORC Krátkodobá 150 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Příprava nových typů slevových turistických 
karet 

Krátkodobá 3 000 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Realizace kampaní 
využívajících ORC jako 
USP (Unique-selling-
proposition) 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

1 000 000,-/rok Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Rozšíření počtu 
prodejních míst 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

200 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Redesign vizuální podoby 
ORC 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 100 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 

Opatření 3.3: Podpora nových řešení přispívajících ke zvýšení návštěvnické atraktivity města 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Zlepšení konektivity 
v rámci 
nejnavštěvovanějších 
turistických cílů 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 135 000,- Rozpočet SMOl 

Zapojení Olomouce do 
aplikace Smart Guide 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 300 000,- Rozpočet SMOl 

Foto-pointy --------------------------------------------------------- Krátkodobá 125 000,- Rozpočet SMOl 

Gamifikace --------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

1 500 000,- Rozpočet SMOl 
IROP 

Opatření vybraných 
památek naučnými 
panely s QR kódy 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

300 000,- Rozpočet SMOl 
IROP 

Opatření 3.4: Podpora modernizace expozic turistických cílů 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Zvýšení interaktivity 
expozic ve vybraných 
památkách a cílech 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

3 000 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočty správců 
muzeí a cílů 
Dotace MK 
IROP 

Digitalizace expozic 
stávajících atraktivit 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá až 
střednědobá 

1 800 000,- Rozpočet SMOl* 
Rozpočty správců 
muzeí a cílů 
Dotace MK 
IROP 

Strategický cíl 4: Rozvoj organizace CR, budování značky a marketing 

Opatření 4.1: Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Příprava nových 
turistických tras pro 
návštěvníka mimo hlavní 
proud 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

1 500 000,- Rozpočet SMOl 
Dotace MMR 
IROP 

Publikace zprostředkující 
Olomouc návštěvníkům 
očima místních 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 2 500 000,- Rozpočet SMOl 

Komunikační brand --------------------------------------------------------- Krátkodobá 350 000,- Rozpočet SMOl 
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strategie 

Rozvoj destinační značky Tvorba nových fotografií vycházejících 
z principu nové destinační značky 

Průběžná/ 
každoroční 

300 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Tvorba nových video-spotů vycházejících 
z principu nové destinační značky 

Průběžná/ 
každoroční 

450 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Nový turistický portál --------------------------------------------------------- Krátkodobá 2 000 000,- Rozpočet SMOl 

Opatření 4.2: Podpora eventů, nákupních příležitostí a rozvoje gastronomie 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Ambasador marketing --------------------------------------------------------- Krátkodobá 250 000,- Rozpočet SMOl 

Podpora turisticky 
atraktivního sektoru 
gastronomie 

Tvorba gastronomického průvodce po 
Olomouci 

Krátkodobá 950 000,- Rozpočet SMOl 

Tvorba nového produktu (prohlídkové 
trasy) zaměřené na párování památek a 
chutí Olomouce 

Krátkodobá 1 000 000,- Rozpočet SMOl 
Účast partnerů 
 

Tvorba koncepce a realizace nové 
gastronomické akce 

Krátkodobá 1 000 000,- Rozpočet SMOl 
Účast partnerů 

Informační stojany --------------------------------------------------------- Krátkodobá 200 000,- Rozpočet SMOl 

Marketingové pokrytí 
nákupního, gastro a 
event turismu 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

250 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Opatření 4.3: Podpora Olomouce jako filmové destinace 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Dotační podpora – 
Olomouc jako filmová 
destinace 

Ustanovení dotačního programu 
zaměřeného na podporu Olomouce jako 
filmové destinace 

Průběžná/ 
každoroční 

1 000 000,-/rok Rozpočet SMOl 
NPO 

Dotační podpora – vznik 
filmů a dalších audio-
vizuálních děl natáčených 
v rámci Olomouce 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

750 000,-/rok Rozpočet SMOl 
NPO 

Opatření 4.4: Podíl na aktivním řízení regionu Střední Morava, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje a partnerství 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Marketingová  
a produktová rada 

Jednání marketingové a produktové rady Průběžná/ 
každoroční 

40 000,-/rok Rozpočet SMOl 

Tvorba produktů a balíčků připravených v 
rámci partnerské spolupráce 

Průběžná/ 
každoroční 

1 500 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 
Rozpočet CMJCB 

Příprava společných marketingových, 
komunikačních a PR aktivit 

Průběžná/ 
každoroční 

300 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 
Rozpočet CMJCB 

Příprava fam a press tripů Průběžná/ 
každoroční 

600 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 
Rozpočet CMJCB 

Online formát pro 
spolupráci s partnerskými 
městy 

Jednání s partnerskými městy v rámci 
nového online formátu 

Průběžná/ 
každoroční 

--------------------- --------------------------- 

Příprava projektů v rámci spolupráce s 
partnerskými městy 

Průběžná/ 
každoroční 

500 000,- Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 
Rozpočty 
partnerských měst 

Online brand tool box --------------------------------------------------------- Krátkodobá 70 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Rozpočet OK 
Rozpočet SMSCR 
Rozpočet CMJCB 

Opatření 4.5: Monitoring, výzkumy trhů 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Metodické pokyny pro 
realizaci výzkumů 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 70 000,- Rozpočet SMOl 
Dotace MMR 

Výzkum jednodenního 
návštěvníka 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

500 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Dotace MMR 

Výzkum spokojenosti  
s návštěvou  

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

500 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Dotace MMR 

Výzkum profilu 
návštěvníka a vnímání 

--------------------------------------------------------- Průběžná/ 
každoroční 

500 000,-/rok Rozpočet SMOl 
Dotace MMR 
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destinační značky 
Olomouce 

Opatření 4.6: Komunikace projektů turistického ruchu směrem k obyvatelům 

Aktivita/projekt Dílčí aktivity  Časové hledisko Předpokládané 
náklady 

Zdroj financování 

Metodika pro 
informování veřejnosti  
o projektech cestovního 
ruchu 

--------------------------------------------------------- Krátkodobá 70 000,- Rozpočet SMOl 

  

* Rozpočet SMOl je do aktivit zapojen v případě, že konkrétní zainteresované organizace, instituce a 

subjekty nejsou schopny pokrýt náklady z vlastních prostředků, případně by je mohla finanční 

náročnost od realizace projektů odradit. Zapojení rozpočtu SMOl předpokládá dobrou finanční situaci 

města, která uvolnění finančních prostředků umožní.  

 

17. Harmonogram aktivit 
Implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) je kontinuální 

proces sestávající z analýzy opatření v rámci zásobníku projektů, návrhu, schvalování a realizace 

Akčních plánů v jednotlivých letech účinnosti Strategie, vyhodnocování Akčních plánů optikou 

monitorovacích indikátorů a strategických cílů, návrhu korekcí, úprav a celkové průběžné koordinace 

a komunikace. Proces implementace se řídí harmonogramem a odpovědnostmi nastavenými v rámci 

níže uvedeného schématu.  

  

Měsíc 
Dílčí část 

implementace 
Zodpovědný útvar 

Aktivity v průběhu implementace Koncepce SMOl v oblasti 

podpory sportu a pohybu 

Průběžně Koordinace, řízení 

Odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu – oddělení 

cestovního ruchu 

Celkové průběžné řízení implementace Strategie, sestávající 

zejména z prioritizace navržených aktivit ze zásobníků, tvorby 

Akčních plánů, pravidelného vyhodnocování realizace 

jednotlivých projektů, monitoringu vývoje v rámci indikátorů 

atd. Součástí je též zajištění vzájemné komunikace a kooperace 

s dalšími dotčenými aktéry, publicita atp. 

Březen, 

duben 
Vyhodnocení 

plnění Strategie 

rozvoje cestovního 

ruchu města 

Olomouce (2022–

2027)  

Správci indikátorů 

Evaluace vývoje v rámci monitorovacích indikátorů za 

předcházející rok ze strany jejich správců a možný návrh 

korekcí a úprav pro následující období. 

Administrátoři opatření 

Evaluace uskutečňování opatření a strategických cílů Strategie 

a jednotlivých aktivit zahrnutých v Akčním plánu za 

předcházející rok a možný návrh korekcí a úprav pro následující 

období. 

Odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu – oddělení 

cestovního ruchu 

Shrnutí výsledků naplňování monitorovacích indikátorů 

a konkrétních cílů/opatření Strategie za předcházející rok do 

Zprávy o naplňování Strategie rozvoje cestovního ruchu města 

Olomouce (2022–2027). Na základě předchozího vyhodnocení 

je možné navrhnout případné změny v rámci dokumentu. 

Květen Komise cestovního ruchu  

Projednání Zprávy o naplňování Strategie rozvoje cestovního 

ruchu města Olomouce (2022–2027) Komisí cestovního ruchu 

a možný návrh korekcí a úprav.  

Červen Rada města Olomouce 

Projednání a schválení Zprávy o naplňování Strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) za předešlý 

rok Radou města Olomouce.  



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Implementační část 
 

16 

Měsíc 
Dílčí část 

implementace 
Zodpovědný útvar 

Aktivity v průběhu implementace Koncepce SMOl v oblasti 

podpory sportu a pohybu 

Září, říjen 

Tvorba Akčního 

plánu 

Odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu – oddělení 

cestovního ruchu 

Komise pro cestovní ruch 

Prvním krokem je expertní analýza aktivit a záměrů zařazených 

v zásobníku projektů z hlediska jejich aktuálnosti, potenciálních 

dopadů na vývoj cestovního ruchu ve městě a naplňování cílů i 

jednotlivých opatření definovaných ve strategii a dále 

posouzení rozpočtových, organizačních a kapacitních možností 

města i dotčených institucí (v gesci Odboru cestovního ruchu, 

kultury a sportu – oddělení cestovního ruchu za přispění 

administrátorů opatření). Na základě této analýzy je 

vypracován návrh Akčního plánu, který následně projednává 

Komise cestovního ruchu a doporučí jej k realizaci. Odbor 

cestovního ruchu, kultury a sportu – oddělení cestovního ruchu 

předá informace Odboru ekonomickému – oddělení rozpočtu 

a finanční strategie (neinvestiční aktivity) a Odboru investic 

(investiční aktivity). 

Říjen, 

listopad 

Odbor cestovního ruchu, 

kultury a sportu – oddělení 

cestovního ruchu 

Odbor investic 

Odbor ekonomický 

 Investiční komise 

V souladu s termínem na přípravu rozpočtu města 

na nadcházející rok sladění požadavků na zařazení 

aktivit/projektů do Akčního plánu ve vazbě na rozpočtové 

možnosti města (případně další relevantní zdroje financování). 

Projednání investičních záměrů Investiční komisí a příprava 

investičního rozpočtu města (zajišťuje Odbor investic ve 

spolupráci s Odborem ekonomickým a dalšími odbory MMOl) a 

příprava provozního rozpočtu na následující rok (zajišťuje 

Odbor ekonomický ve spolupráci s Odborem cestovního ruchu, 

kultury a sportu a dalšími odbory MMOl). Sestavení ročního 

Akčního plánu ve vazbě na investiční a provozní rozpočet 

města (zajistí Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – 

oddělení cestovního ruchu ve spolupráci s administrátory 

opatření). Projekty, které se nepostoupí do Akčního plánu na 

daný rok, budou dále evidovány v databázi projektových 

námětů a projektů SMOl. 

Prosinec Rada města Olomouce 
Projednání a schválení ročního Akčního plánu pro následující 

rok Radou města Olomouce. 

  

18. Akční plány 
Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) bude s ohledem na dostupné 

finanční prostředky v jednotlivých letech naplňována především prostřednictvím Akčního plánu.  

 

Akční plán představuje krátkodobý dokument, který se připravuje vždy na nadcházející rok 

s výhledem do roku dalšího. Jeho tvorba se provádí v jednotlivých krocích, kterými jsou: 

 

• sběr podnětů od zaměstnanců příslušných odborů MMOl, relevantních organizací a institucí, 

popř. i od veřejnosti (lze využít participativních nástrojů) a jejich projednání; 

• návrh, rozpracování a projednání jednotlivých aktivit a projektů; 

• schválení aktivit a projektů a jejich zařazení do Akčního plánu. 

 

Finální dokument pak bude předložen ke schválení Radě města Olomouc. Projekty, které nebudou 

schváleny jako součást Akčního plánu, mohou být zařazeny do databáze projektových námětů 

k jednotlivým opatřením. 
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Struktura a proces tvorby akčních plánů 
Akční plán je strukturovaný dokument, který zahrnuje přehled konkrétních aktivit a projektů 

určených k realizaci v daném roce včetně nastavení odpovědnosti, termínů plnění a finanční alokace. 

Předložené aktivity a projekty musí mít prokazatelnou návaznost na opatření a strategické cíle 

stanovené v tomto dokumentu a vést k jejich naplnění. 

 

Akční plán představuje dlouhodobý strategický dokument, který se připravuje vždy na nadcházející 

rok s výhledem do roku dalšího. Proto zajištění kontinuity a co nejsnazší realizaci aktivit a projektů 

z Akčního plánu je třeba dbát na to, aby byl tento dokument diskutován a schvalován současně 

s rozpočtem města a aby i jeho příprava byla do rozpočtu zahrnuta. Stejně tak veškeré aktivity 

a projekty navržené v Akčním plánu musí být v příslušném roce kryty rozpočtem města, případně 

jiným zdrojem financování. Do Akčního plánu naopak není třeba zahrnovat činnosti, které odpovídají 

mandatorním výdajům města, jako je např. údržba a oprava městského majetku apod. 

 

Výběr jednotlivých aktivit a projektů do Akčního plánu vychází z databáze projektových námětů, 

která vznikne pro každé z navržených opatření, a řídí se aktuálními potřebami, naléhavostí 

a potřebností jejich realizace. Samotné projektové náměty pak vychází jednak z této strategie, jednak 

z jednání pracovních skupin či jiných veřejných projednání. 

 

Akční plán bude v souladu se strukturou zpracování akčních plánů na MMOl zahrnovat: 

 

• číslo opatření, které daná aktivita či projekt pomáhá naplňovat; 

• název aktivity či projektu; 

• stručný popis hlavních aktivit a jejich předpokládaných výstupů v daném roce; 

• expertní odhad celkových finančních nákladů (v tis. Kč); 

• expertní odhad nákladů z rozpočtu SMOl (v tis. Kč); 

• expertní odhad nákladů z externích zdrojů (v tis. Kč) vč. dotačního titulu nebo určení jiného 

zdroje financování; 

• předpokládané období realizace (časově omezené období, popř. „každoročně“); 

• subjekt odpovědný za realizaci projektu a garanta; 

• stupeň rozpracovanosti (např. zpracován investiční záměr, projektová dokumentace, vydáno 

stavební povolení, projekt v realizaci atd.); 

• poznámku s případnou další relevantní informací o aktivitě či projektu. 

 

 

 

Tabulka: Návrh struktury Akčního plánu 

 
Číslo 
opatření 

Název 
projektu 

Popis 
aktivit / 
výstupy 
projektu 

Předpokládané náklady (v tis. Kč) Období 
realizace 

Odpovědnost, 
garant 

Stupeň 
rozpracovanosti 

Poznámka 

Celkem Náklady SMOl Externí zdroje 

Celkem 2022 2023 Další 
roky 

Výše 
dotace 

Dotační 
titul 

Jiné zdroje 
financování 

               

 

 

Číslo 

opatření 

Název 

projektu 

Popis 

aktivit/ 

výstupy 

projektu 

Předpokládané náklady (v tis. Kč) 

Období 

realizace 

Odpověd-

nost, 

garant 

Stupeň 

rozpraco-

vanosti 

Poznámka 
Celkem 

Náklady SMOl  Externí zdroje 

Celkem 2023 2024 
Další Výše Dotační Jiné zdroje 
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roky dotace titul financování 

4.1 

Nový 

turistický 

portál 

… 2 000 2 000 500 1 400 100    
I/2023–

IV/2025 
OI 

Zpracován 

investiční 

záměr 

… 

               

 

 

19. Soubor monitorovacích indikátorů 
Monitorovací indikátory jsou navázány na konkrétní opatření a slouží k evaluaci naplňování cílů 

strategie. Vyhodnocení některých indikátorů bude vyžadovat sběr dat, který aktuálně město 

nerealizuje (například měření nových parametrů destinační značky). Součástí aktivit v zásobníku je 

proto i doporučení na pravidelné výzkumy v rámci cestovního ruchu, které umožní tyto parametry 

evaluovat. 

Každý monitorovací indikátor je zpracován v rámci separátní karty, která obsahuje jeho definici, 

měrnou jednotku, optimální směr vývoje, popis metodiky a výpočtu indikátoru, stávajících hodnot i 

optimálních hodnot v rámci naplňování strategie, předpokládané zdroje čerpání dat, frekvenci 

vyhodnocování a konkrétního správce indikátoru. 

V případě optimálního vývoje pracujeme se symboly, jejichž význam vysvětluje následující tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Číslo indikátoru: 1 

Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.1 Rozvoj nových 
turistických cílů, modernizace 
stávajících cílů a jejich služeb 

Název indikátoru: Výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města na rozvoj 
nových turistických cílů a modernizací stávajících cílů a jejich služeb  

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná jednotka: Optimální Výchozí Cílová Cílová 

Symbol Význam symbolu 

↑ vzrůstající tendence 

↓ klesající tendence 

╧ nepoklesnout pod stanovenou mez 

╤ nepřekročit stanovenou mez 

↔ udržet stávající hodnotu 

A/N splněno / nesplněno 

Monitorovat indikátor bude pouze monitorován 
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směr: stav: hodnota 
(ideální 
stav): 

hodnota 
(skutečný 
stav): 

Alokace Kč/rok ╧ 17 mil. Kč 
/rok 

17 mil. Kč 
/rok 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Rozvoj nových turistických cílů a modernizace těch stávajících jsou přímo 
závislé na pravidelném a stabilním financování investičních akcí 
v objektech buďto přímo ve vlastnictví města a jeho příspěvkových 
organizací nebo dalších subjektů, které jsou na městě nezávislé. Finanční 
prostředky mohou být alokovány buďto v příslušných rozpočtových 
kapitolách a položkách, nebo v rámci dotací v cestovním ruchu. 
 
Financování rozvojových aktivit tohoto druhu bude do značné míry 
závislé na připravenosti jednotlivých projektů. Lze proto odůvodněně 
předpokládat, že v rámci sledovaného období zaznamenáme 
v konkrétních letech buďto významná navýšení alokace, případně její 
snížení, a to právě v závislosti na připravenosti specifických projektů. 
Z celkového pohledu by však průměrná roční alokace v rámci rozpočtu 
města neměla klesnout pod stanovenou minimální hranici. 

Indikátor je ovlivněn: • Ekonomickou situací 

• Rozpočtovými příjmy města 

• Připraveností projektů 

• Aktivitou v rámci jednotlivých let sledovaného období 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor investic, odbor 
ekonomický 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 
Číslo indikátoru: 2 

Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.1 Rozvoj nových 
turistických cílů, modernizace 
stávajících cílů a jejich služeb 

Název indikátoru: Výše externích zdrojů využitých na rozvoj nových turistických cílů a 
modernizaci stávajících cílů a jejich služeb 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná jednotka: Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Objem získaných dotací Kč/sledované 
období 

↔ 421 mil. Kč 
/sledované 
období 

421 mil. Kč 
/sledované 
období 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Rozpočtové možnosti města Olomouce jsou do značné míry limitované. 
Velké investiční akce spojené s revitalizací a modernizací důležitých cílů 
proto vyžadují dotační podporu ze strany státu či Evropské unie. 
V období minulé strategie byla Olomouc úspěšná ve snaze získávat pro 
své projekty rozvoje turistických cílů externí dotační zdroje. Cílem pro 
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nadcházející období je proto udržet míru dotační podpory alespoň na 
stávající úrovni. 

Indikátor je ovlivněn: • Připraveností projektů 

• Úspěšností dotačních žádostí 

• Nabídkou, alokací a strukturou jednotlivých dotačních programů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor investic, odbor 
ekonomický 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 
Číslo indikátoru: 3 

Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.1 Rozvoj nových 
turistických cílů, modernizace 
stávajících cílů a jejich služeb 

Název indikátoru: Počet dokončených / k realizaci připravených projektů pro rozvoj nových 
turistických cílů a modernizaci stávajících cílů a jejich služeb  

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná jednotka: Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Počet projekty/rok ↑ 0 3  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Naplnění projektů shrnutých v rámci zásobníku pro opatření 1.1 
vyžaduje intenzivní tempo přípravy a realizace. Počty připravených a 
dokončených projektů se opět budou v jednotlivých letech přirozeně 
lišit, roční průměr za celé sledované období by však neměl být nižší než 3 
dokončené/k realizaci připravené projekty. 

Indikátor je ovlivněn: • Připraveností projektů 

• Úspěšností dotačních žádostí 

• Nabídkou, alokací a strukturou jednotlivých dotačních programů 

• Ekonomickou situací 

• Rozpočtovými příjmy města 

• Připraveností projektů 

• Aktivitou v rámci jednotlivých let sledovaného období 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor investic, odbor 
ekonomický, odbor strategie a řízení, odbor dotačních projektů 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 

 

 

 
Číslo indikátoru: 4 

Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.1 Rozvoj nových turistických 
cílů, modernizace stávajících cílů a jejich 
služeb 

Název indikátoru: Počet návštěvníků nových/modernizovaných turistických cílů a počet 
návštěvníků využívajících jejich služeb 
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Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná jednotka: Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Navýšení Procentuální 
navýšení oproti 
výchozímu stavu 
(stávající 
cíle)/monitorovat 
(nové cíle) 

↑ 100 % / 
monitorovat 

120 % / 
monitorovat 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Záměrem za projekty spojenými s rozvojem nových a modernizací 
stávajících turistických cílů je navýšení jejich návštěvnosti. V případě 
stávajících cílů počítáme, že jejich zatraktivnění povede k 20% zvýšení 
návštěvnosti oproti výchozímu stavu. I když v případě nových cílů 
nemůžeme přirozeně mluvit o navýšení návštěvnosti oproti výchozímu 
stavu (cíle před tím neexistovaly, a tudíž je nikdo nenavštěvoval), i tak bude 
jejich návštěvnost pravidelně monitorována, srovnávána a vyhodnocována 
v rámci celkové nabídky turistických cílů v Olomouci. 

Indikátor je ovlivněn: • Atraktivitou konkrétních projektů pro návštěvníky 

• Obecnou trajektorií cestovního ruchu v rámci ČR 

• Novými trendy v rámci cestovního ruchu 

• Ekonomickou situací 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 
Číslo indikátoru: 5 

Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.1 Rozvoj nových 
turistických cílů, modernizace 
stávajících cílů a jejich služeb 

Název indikátoru: Existence a průběžné naplňování koncepce napojení 
modernizovaných/nových turistických cílů na ORC 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná jednotka: Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Vznikne jasný plán včetně časového harmonogramu a navržených módů 
zapojení pro integrování nových či inovovaných turistických cílů a jejich 
nabídky do projektu Olomouc Region Card. Všichni dotčení aktéři budou 
o intencích plánu informováni a bude na něm existovat shoda. Koncepce 
je naplňována v závislosti na postupu realizace dalších aktivit popsaných 
ve strategii. 

Indikátor je ovlivněn: • Kapacitou pracovníků odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

• Spoluprací s Olomouckým krajem 
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• Spoluprací se Střední Morava – sdružení cestovního ruchu 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 6 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.2 Rozvoj muzejních a 
kulturních zařízení a jejich služeb 

Název indikátoru: Existence a výše alokace dotačního programu města zaměřeného na 
podporu aktivit pro rodiny s dětmi 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

alokace a periodicita Kč/rok ↑ 0 500 000,-/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Město Olomouc aktivně podpoří rozvoj muzejních a kulturních zařízení a 
jejich služeb se zaměřením na návštěvníka ze segmentu rodin s dětmi. 
Místní muzea a další zařízení v rámci sekundární turistické infrastruktury 
díky tomu zmodernizují své programy, expozice a prohlídkové trasy, tak 
aby nabízely atraktivní a zábavný zážitek pro děti a mladistvé. Pro tyto 
aktivity využijí mimo jiné i nový dotační program města, který 
každoročně poskytne na záměry tohoto typu adekvátní finanční alokaci. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Možnostmi konkrétních zařízení sekundární turistické 
infrastruktury 

• Připraveností konkrétních projektů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor ekonomický 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 

Číslo indikátoru: 7 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.2 Rozvoj muzejních a 
kulturních zařízení a jejich služeb 

Název indikátoru: Existence a alokace dotačního programu zaměřeného na menší kulturní 
zařízení s potenciálem rozšířit turisticky atraktivní kulturní nabídku i 
mimo centrum města 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

alokace a periodicita Kč ↑ 0 500 000,-/rok  
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Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Město Olomouc nabídne návštěvníkovi bohatý kulturní zážitek a 
program rozprostřený i mimo hranice historického centra. Dotačním 
programem s adekvátní finanční alokací podpoří vznik nových či projekty 
a akce stávajících menších zařízení, které oživí společenský a kulturní 
život v širším prostoru metropole.   

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Možnostmi konkrétních zařízení  

• Připraveností konkrétních projektů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor ekonomický 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 8 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.2 Rozvoj muzejních a 
kulturních zařízení a jejich služeb 

Název indikátoru: Výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města na činnost 
kulturních zařízení, kulturní a společenské akce či festivaly  

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

alokace a periodicita Kč ↔ 242 mil. 
Kč/rok 

242 mil. Kč/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Město Olomouc bude dlouhodobě pokračovat v podpoře činnosti 
kulturních zařízení, jejich projektů a akcí v rámci města, které mají 
potenciál přitáhnout pozornost domácích i zahraničních turistů. I přes 
hrozící omezení rozpočtových možností města (vzhledem k očekávané 
ekonomické recesi) se pokusí udržet alokaci určenou na tento segment 
turistické nabídky ve stávající výši.   

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Ekonomickou situací 

• Protiepidemickými opatřeními a reálnou možností pořádání akcí 

• Připraveností konkrétních projektů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor ekonomický, odbor 
strategie a řízení 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 9 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.2 Rozvoj muzejních a 
kulturních zařízení a jejich služeb 

Název indikátoru: Existence koncepce spolupráce soukromého a veřejného sektoru v rámci 
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projektu Arena Olomouc 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Město Olomouc bude disponovat konkrétní představou o realizaci 
projektu Arena Olomouc na základě vypracované koncepce spolupráce 
soukromého a veřejného sektoru, na které panuje široká shoda. Na 
základě této koncepce a rozpočtových možností města i konkrétních 
plánů dalších aktérů v rámci akce mohou již probíhat kroky k realizaci 
stavby, potenciálně též k jejímu dokončení v horizontu trvání této 
strategie.  

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Ekonomickou situací 

• Spolupráci s dalšími aktéry v rámci projektu 

• Politickou shodou 

• Majetkoprávními aspekty 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor investic, odbor 
strategie a řízení, odbor dotačních projektů 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 10 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.2 Rozvoj muzejních a 
kulturních zařízení a jejich služeb 

Název indikátoru: Otevření středoevropského fóra Olomouc 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Turisté budou moci navštívit expozici středoevropského výtvarného 
umění v nové budově galerie postavené na základě architektonické 
studie z pera Jana Šépky v Denisově ulici.    

Indikátor je ovlivněn: • Finanční podporou ze strany státu 

• Připraveností projektu a projektovými pracemi 

• Majetkoprávními aspekty 

• Ekonomickou situací 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor strategie a řízení, 
Muzeum moderního umění 

Perioda 
vyhodnocování 

1x ročně 
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indikátoru: 

 

Číslo indikátoru: 11 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.3 Podpora rozvoje 
podnikatelské turistické infrastruktury a 
jejích služeb   

Název indikátoru: Počet incentivních programů pro podnikatele v oblasti turistické 
infrastruktury a služeb 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet programy ↑ 3 7  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: V případě dalších vln epidemie COVID-19, zpřísnění protiepidemických 
opatření či jiných externích vlivů existenčně ohrožujících podniky a 
zařízení navázané ne cestovní ruch bude mít Olomouc připravený balík 
incentivních programů a úlev, které může využít pro podporu 
konkrétních segmentů. Jedná se zejména o o: 

• Prominutí nájemného 

• Prominutí poplatku za předzahrádky 

• Prominutí ubytovacích poplatků 

• ORC zdarma pro hosty ubytované na delší období 

• Prominutí místních poplatků z pobytu 

• Vybavení desinfekčními prostředky 

• Komunikační podpora 

Indikátor je ovlivněn: • Pandemickou situací 

• Dalšími externími vlivy 

• Ekonomickou situací 

• Rozpočtovými možnosti města 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor ekonomický 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

dle aktuální situace 

 

Číslo indikátoru: 12 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.3 Podpora rozvoje 
podnikatelské turistické infrastruktury a 
jejích služeb   

Název indikátoru: Růst nabídky ubytovacích kapacit v kempech a pro turisty přijíždějící 
obytnými vozy 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Počet Ubytovací 
kapacity v 
kempech 

↑ 140 280  

Plán (dle ročních 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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akčních plánů       

Popis indikátoru: Město bude disponovat komplexním balíčkem investičních pobídek, 
které může nabídnout podnikatelům se zájmem o zřízení nového kempu 
či zázemí pro ubytování návštěvníků přijíždějících obytnými vozy. Tyto 
pobídky mohou zahrnovat např. pronájem či prodej ploch či pozemků za 
zvýhodněnou cenu, koordinační a kooperační podporu v rámci 
majetkoprávních aspektů, vybudování vybraných prvků infrastruktury, 
propagační podporu v kanálech města atp. Díky tomu vzniká pro území 
Olomouce nový kemp a ubytovací kapacity v této oblasti se 
zdvojnásobují. 

Indikátor je ovlivněn: • Pandemickou situací 

• Dalšími externími vlivy 

• Ekonomickou situací 

• Rozpočtovými možnosti města 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor investic, odbor 
majetkoprávní 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

dle aktuální situace 

 

Číslo indikátoru: 13 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.3 Podpora rozvoje 
podnikatelské turistické infrastruktury a 
jejích služeb   

Název indikátoru: Počet ubytovacích/stravovacích zařízení a turistických cílů opatřených 
logem cyklisté vítáni 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet zařízení ↑ 0 15  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky výstavbě servisních bodů, dobíjecích stanic a další infrastruktury 
pro cyklisty ve strategicky vybraných místech a komunikační podpoře 
města získá patnáct turistických cílů či ubytovacích/stravovacích zařízení 
v rámci města logo projektu „Cyklisté vítáni“. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Výběrem vhodných lokalit pro rozvoj cyklistické infrastruktury 

• Jednáním s dalšími aktéry 

• Vlastní iniciativou dalších aktérů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor strategie a řízení 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 14 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.3 Podpora rozvoje 
podnikatelské turistické infrastruktury a 
jejích služeb   

Název indikátoru: Růst ubytovacích kapacit v rámci konvenčních hromadných ubytovacích 
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zařízení 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet lůžka ↑ 3513 3800  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky koncepční podpoře města vzroste počet ubytovacích zařízení 
v rámci Olomouce, případně budou rozšířeny kapacity zařízení 
stávajících. 

Indikátor je ovlivněn: • Ekonomickou návratností projektů ubytovacích zařízení 

• Zájmem podnikatelů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, soukromé podnikatelské 
subjekty 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 15 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.3 Podpora rozvoje 
podnikatelské turistické infrastruktury a 
jejích služeb   

Název indikátoru: Počet podnikatelských projektů zapojených do Olomouc Region Card 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet podniky ↑ 40 60  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky aktivní komunikaci se zástupci soukromého sektoru o polovinu 
vzroste počet podnikatelských projektů poskytujících v rámci ORC 
návštěvníkům slevy či výhody. 

Indikátor je ovlivněn: • Ochotou podniků účastnit se projektu 

• Konkrétním řešením přípravy projektu 

• Propagací festivalu 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 16 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Počet nových či modernizovaných výběhů, expozic a pavilonů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
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(skutečný 
stav): 

počet Nové/moderniz
ované výběhy 

↔ 3/rok 3/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: ZOO Olomouc udrží tempo modernizace a stavby nových výběhů, 
expozic i pavilonů a pokročí ve výstavbě safari. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Rozpočtovými možnostmi ZOO Olomouc 

• Návštěvností ZOO Olomouc 

• Připraveností projektů 

• Prostorem areálu 

Zdroj čerpání dat: ZOO Olomouc 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 17 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Návštěvnost ZOO Olomouc 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

dopad návštěvníci ↑ 367 248 450 000  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Rozvoj ZOO Olomouc, rozšíření parkovacích kapacit a celková 
modernizace povede ke zvýšení návštěvnosti areálu. 

Indikátor je ovlivněn: • Postupem dalších projektů v rámci ZOO Olomouc 

• Ekonomickou situací 

• Epidemickou situací 

• Rozvojem konkurence 

Zdroj čerpání dat: ZOO Olomouc 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 18 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Celková parkovací kapacita pro Zoo Olomouc 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Implementační část 
 

29 

počet parkovací místa ↑ 350 600  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Namísto cca 350 parkovacích míst, které mají návštěvníci olomoucké 
ZOO k dispozici přímo v blízkosti areálu či v docházkové vzdálenosti se 
parkovací kapacita výstavbou nových stání rozšíří na 600 míst. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Identifikací vhodných lokalit pro nová stání 

• Majetkoprávními aspekty 

• Připraveností projektů na rozšíření parkovacích kapacit 

Zdroj čerpání dat: Odbor dopravy a územního rozvoje, Odbor investic 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 19 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Celková parkovací kapacita pro Floru Olomouc 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet  parkovací místa ↑ 150 350  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Návštěvníci Flory Olomouc získají k dispozici nový parkovací objekt na 
místě současného parkoviště v ulici Poupětova, který významně navýší 
počet stání v bezprostřední blízkosti areálu.  

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Rozpočtovými možnostmi Výstaviště Flora Olomouc 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Majetkoprávními aspekty 

• Připraveností projektu 

Zdroj čerpání dat: Odbor dopravy a územního rozvoje, Odbor investic, Výstaviště Flora 
Olomouc 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 20 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Počet modernizovaných výstavních prostor a ploch pro pořádání akcí v 
rámci areálu 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
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(skutečný 
stav): 

počet  projekty/sledov
ané období 

↑ 0 4  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Během sledovaného období strategie dojde k: 

• Dokončení revitalizace městské tržnice a modernizaci jejího 
vybavení. 

• Dokončení revitalizace gastrozóny mezi pavilony A a E a prostor 
v okolí oranžérie, čímž dojde k vytvoření dalšího přirozeného 
meeting-pointu v rámci Smetanových sadů.  

• Dokončení revitalizace terasy v rámci pavilonu A a přípravy VIP 
prostor, čímž získají návštěvníci Výstaviště Flora k dispozici další 
moderní a atraktivní prostor (zelená střecha).  

• Provedení úprav v rámci Smetanových sadů, díky kterým bude 
moci veletrh Flora přirozeným způsobem expandovat do 
prostoru parku, kam bude přesunuta část expozic. Vybudované 
zázemí bude využíváno i pro pořádání akcí menšího charakteru.  

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Rozpočtovými možnostmi Výstaviště Flora Olomouc 

• Připraveností jednotlivých projektů 

• Spoluprací s Výstavištěm Flora Olomouc 

• Celkovým vývojem v oblasti veletržnictví 

Zdroj čerpání dat: Odbor dopravy a územního rozvoje, Odbor investic, Výstaviště Flora 
Olomouc 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 21 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Dokončení inovace produktu cestovního ruchu – Císařsko-královská 
olomoucká pevnost 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat N/A    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Nabídka technicko-vojenského turismu v Olomouci bude formalizována 
prostřednictvím inovovaného produktu – Císařsko-královské olomoucké 
pevnosti. Návštěvníci se o produktu dozví prostřednictvím moderního 
webového portálu, který jim nabídne vyčerpávající informace, či skrze 
nové informační brožury a další materiály. Cesta po olomouckých 
pevnostech díky tomu bude představovat zábavnou, novými aktivitami 
naplněnou kratochvíli pro všechny návštěvníky, s důrazem na rodiny 
s dětmi. 
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Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Zájmem vlastníků objektů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Památkovou ochranou 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 22 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Počet nově zpřístupněných objektů v rámci olomouckého opevnění 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet  objekty ↑ 0 3  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Návštěvníci města budou moci navštívit tři nově zpřístupněné objekty 
olomouckého opevnění s atraktivními službami, které budou zařazeny 
do inovovaného produktu turistického ruchu Císařsko-královské 
olomoucké pevnosti. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Zájmem vlastníků objektů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Památkovou ochranou 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, vlastníci objektů 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 23 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Vznik nové zážitkové a interaktivní atraktivity v rámci Císařsko-královské 
olomoucké pevnosti 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet  nové zážitkové 
a interaktivní 
atraktivity 

↑ 0 1  

Plán (dle ročních 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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akčních plánů       

Popis indikátoru: V rámci inovovaného produktu Císařsko-královské olomoucké pevnosti 
bude návštěvníkům nabízena i nově vybudovaná interaktivní atraktivita 
cílící na rodiny s dětmi. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Zájmem vlastníků objektů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Památkovou ochranou 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 24 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Počet nových projektů digitalizace v rámci Císařsko-královské olomoucké 
pevnosti 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet  nové projekty 
digitalizace 

↑ 0 3  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: V rámci inovovaného produktu Císařsko-královské olomoucké pevnosti 
budou moci návštěvníci využít tří tři nové projekty digitalizace. Typově 
se jedná zejména o: 

• Projekty s rozšířenou realitou 

• Digitální zpřístupnění jinak nepřístupných objektů 

• Digitální hry spojené s pevnostními objekty 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Technickým řešením 

• Zájmem vlastníků objektů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 25 Strategický cíl: 1. Rozvoj 
turistických cílů a 
infrastruktury 

Opatření: 1.4 Rozvoj vybraných lokalit 
zvýšením atraktivity území 

Název indikátoru: Počet dokončených/k realizaci připravených projektů revitalizace 
veřejného prostoru v oblasti Svatý Kopeček – Sadové náměstí  
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Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet  projekty ↑ 0 3  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Obnova a revitalizace veřejného prostoru v oblasti Svatý Kopeček – 
Sadové náměstí. Dokončeno bude: 

• Dopravní řešení včetně navýšení parkovacích kapacit 

• Obnova zeleně 

• Obnova mobiliáře 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Připraveností projektů 

• Majetkoprávními aspekty 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor dopravy a územního 
rozvoje, Útvar hlavního architekta, Odbor investic 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 26 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.1 Podpora kongresové a 
incentivní turistiky 

Název indikátoru: Výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města na rozvoj 
kongresové a incentivní turistiky 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

alokace a periodicita   Kč/rok ↑ 0,-/rok 1 000 000,-/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Prostřednictvím dotačního programu bude město každoročně 
podporovat rozvoj MICE kapacit a potenciál nových projektů. Program 
bude určen pro vlastníky a správce kongresových zařízení, organizátory 
akcí, podniky, instituce, iniciativy a další organizace účastné na rozvoji 
MICE turistiky v rámci města Olomouce. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Dostatkem vhodných projektů pro podpoření 

• Výběrem konkrétních projektů pro udělení podpory 

• Ekonomickou situací 

• Celkovým vývojem MICE turistiky v rámci ČR i světa 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
city 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 
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Číslo indikátoru: 27 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.1 Podpora kongresové a 
incentivní turistiky 

Název indikátoru: Počet nových prostor ve vlastnictví města zpřístupněných pro pořádání 
kongresů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet prostory nově 
zpřístupněné 
pro pořádání 
kongresů 

↑ 7 10  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Pořadatelé kongresů budou mít k dispozici tři nové prostory ve 
vlastnictví města pro organizaci svých akcí. Prostory budou nabízeny i 
prostřednictvím katalogu Central Moravia & Jeseniky Convention 
Bureau. Pro prezentaci budou zajištěny veškeré materiály. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Identifikací vhodných objektů a prostor 

• Náročností úprav prostor pro potřeby pořádání akcí 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Central Moravia & Jeseniky 
Convention Bureau 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 28 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.1 Podpora kongresové a 
incentivní turistiky 

Název indikátoru: Počet akcí zprostředkovaných na základě spolupráce s Central Moravia & 
Jeseniky Convention Bureau a Czech Convention Bureau 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet akce/rok ↑ 2/rok 4/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Intenzivnější finanční podpora Central Moravia & Jeseniky Convention 
Bureau ze strany města a pravidelná setkání pracovní skupiny pro 
podporu rozvoje MICE aktivit v rámci města povedou k navýšení počtu 
akcí zprostředkovaných na základě spolupráce magistrátu s Central 
Moravia & Jeseniky Convention Bureau a Czech Convention Bureau. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Aktivitou pracovní skupiny 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Central Moravia & Jeseníky 
Convention Bureau 
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Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 29 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.1 Podpora kongresové a 
incentivní turistiky 

Název indikátoru: Počet produktů CR zaměřených na zatraktivnění volnočasové nabídky 
pro kongresového a MICE návštěvníka 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet produkty CR ↑ 0 1  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Olomouc bude disponovat atraktivním produktem CR, který cílí na 
zatraktivnění volnočasové nabídky pro kongresového a MICE 
návštěvníka. Tento produkt může mimo jiné použít i v rámci jednání o 
organizaci nových či setrvání stávajících akcí v rámci města. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 

• Spoluprací s organizátory akcí 

• Spoluprací s provozovateli kongresových/ubytovacích zařízení 

• Zájmem organizátorů o nový produkt 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Central Moravia & Jeseniky 
Convention Bureau 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 30 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.2 Rozvoj Výstaviště Flora 
Olomouc a.s. a s tím spojených služeb v 
oblasti MICE 

Název indikátoru: Počet významných akcí pořádaných v rámci Výstaviště Flora Olomouc a 
areálů v jeho správě 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

dopad akce/rok ↑ 29/rok 40/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky využití nových příležitostí identifikovaných v rámci expertní studie a 
výstupů jednání pracovní skupiny dojde k navýšení počtu akcí 
realizovaných v rámci Výstaviště Flora Olomouc a areálů v jeho správě. 

Indikátor je ovlivněn: • Kapacitou Výstaviště Flora Olomouc a areálů v jeho správě 

• Organizačními možnostmi Výstaviště Flora Olomouc 

• Zájmem organizátorů 
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• Stavem areálu výstaviště a dalších dotčených areálů 

• Epidemickou situací a opatřeními 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Výstaviště Flora Olomouc, 
Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 31 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.2 Rozvoj Výstaviště Flora 
Olomouc a.s. a s tím spojených služeb v 
oblasti MICE 

Název indikátoru: Návštěvnost významných akcí pořádaných v rámci Výstaviště Flora 
Olomouc a areálů v jeho správě 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

dopad návštěvníci ↑ 142 680 200 000  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Vzhledem k navýšení počtu akcí v rámci Výstaviště Flora Olomouc, 
zatraktivnění prostor výstaviště i dalších areálů, zajištění větších 
parkovacích kapacit, zatraktivnění programu a realizaci nových 
příležitostí dojde k navýšení návštěvnosti uskutečněných projektů. 

Indikátor je ovlivněn: • Kapacitou Výstaviště Flora Olomouc a areálů v jeho správě 

• Organizačními možnostmi Výstaviště Flora Olomouc 

• Aktivitou organizátorů 

• Atraktivitou konkrétních projektů 

• Stavem areálu výstaviště a dalších dotčených areálů 

• Epidemickou situací a opatřeními 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Výstaviště Flora Olomouc, 
Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 32 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.3 Podpora rozvoje 
spolupráce s UPOL a jejími ústavy 

Název indikátoru: Počet plnohodnotně prezentovaných konferenčních prostor UPOL 
v katalogu Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet prostory ↑ 1 5  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Zlepšení prezentace kongresových kapacit UPOL v rámci kanálů města i 
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Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau. 
 
Jednotlivé konferenční prostory UPOL budou plnohodnotně 
prezentovány na webovém katalogu Central Moravia & Jeseniky 
Convention Bureau, a to včetně explikačních textů a atraktivních 
fotografií.  

Indikátor je ovlivněn: • Spoluprací s UPOL 

• Spoluprací s Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, UPOL, Central Moravia & 
Jeseniky Convention Bureau 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 33 Strategický cíl: 2. MICE Opatření: 2.3 Podpora rozvoje 
spolupráce s UPOL a jejími ústavy 

Název indikátoru: Počet produktů CR zaměřených na návštěvníka univerzity 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet produkty ↑ 0 1  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Lidem přijíždějícím na akce pořádané univerzitou nabídne město 
produkt cestovního ruchu, který bude zaměřen na snahu rozšířit a 
zpestřit jejich zážitek z pobytu v metropoli. Jeho charakter může jednak 
vycházet z produktu pro návštěvníky MICE akcí, jednak může mít 
separátní podobu zaměřenou na téma vědy v rámci města. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Rozpočtovými možnostmi UPOL 

• Spoluprací s UPOL 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, UPOL 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 34 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.1 Tvorba a dlouhodobá 
podpora digitální platformy kulturních 
akcí a eventů 

Název indikátoru: Vznik digitální platformy kulturních akcí a eventů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Popis indikátoru: Vytvoření konceptu a zajištění vývoje i obsahové náplně pro digitální 
platformu kulturních akcí a eventů (web a aplikace) ve městě za využití 
zkušeností z tvorby a provozu webu a aplikace Sportuj v Olomouci. 

Indikátor je ovlivněn: • Přípravou koncepce aplikace 

• Technickým řešením 

• Zajištěním relevantního obsahu 

• Dlouhodobé technické podpoře 

• Pravidelností aktualizace 

Zdroj čerpání dat: Odbor informatiky a Smart City, Odbor cestovního ruchu, kultury a 
sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 
pravidelně (aktualizace obsahu, technická podpora) 

 

Číslo indikátoru: 35 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.1 Tvorba a dlouhodobá 
podpora digitální platformy kulturních 
akcí a eventů 

Název indikátoru: Návštěvnost platformy kulturních akcí a eventů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

dopad návštěvníci 
webu/měsíc 

↑ 0/měsíc 5000/měsíc  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Web digitální platformy kulturních akcí a eventů bude hojně 
navštěvován turisty i místními obyvateli. 

Indikátor je ovlivněn: • Aktuálností obsahu 

• Propagací a komunikačními aktivitami 

• SEO 

Zdroj čerpání dat: Odbor informatiky a Smart City, Odbor cestovního ruchu, kultury a 
sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x měsíčně 

 

Číslo indikátoru: 36 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.1 Tvorba a dlouhodobá 
podpora digitální platformy kulturních 
akcí a eventů 

Název indikátoru: Počet stažení aplikace kulturních akcí a eventů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

dopad stažení/měsíc ↑ 0/měsíc 50/měsíc  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Implementační část 
 

39 

Popis indikátoru: Zainteresovaní návštěvníci města/místní obyvatelé budou stahovat 
aplikaci kulturních akcí a eventů, aby měli neustálý online přehled o dění 
ve městě. 

Indikátor je ovlivněn: • Hodnocením aplikace 

• Aktuálností obsahu 

• Propagací a komunikačními aktivitami 

• SEO 

Zdroj čerpání dat: Odbor informatiky a Smart City, Odbor cestovního ruchu, kultury a 
sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x měsíčně 

 

Číslo indikátoru: 37 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.2 Rozvoj Olomouc region 
Card a dalších turistických slevových 
karet s ohledem na aktuální trendy 

Název indikátoru: Počet nabízených benefitů v rámci ORC 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet benefity ↑ 171 220  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky aktivnímu jednání zástupců magistrátu zodpovědných za rozvoj 
turistického ruchu s podnikateli (monitorováno v rámci jednoho 
z předchozích indikátorů) a se správci a provozovateli turistických cílů 
vzroste počet nabízených benefitů v rámci Olomouc region Card na 
úroveň 210. Významně posílí zejména oblast kultury. 

Indikátor je ovlivněn: • Zájmem správců a provozovatelů turistických cílů 

• Proaktivní komunikací ze strany magistrátu 

• Spoluprací s dalšími aktéry (Střední Morava – sdružení 
cestovního ruchu, Olomoucký kraj) 

• Možností cílů nabídnout atraktivní benefity 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Olomoucký kraj, 
administrátor ORC 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

2x ročně 

 

Číslo indikátoru: 38 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.2 Rozvoj Olomouc region 
Card a dalších turistických slevových 
karet s ohledem na aktuální trendy 

Název indikátoru: Vznik a realizace projektů digitalizace ORC nad rámec využití speciální 
aplikace 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
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stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Návštěvníci města si budou moci pořídit Olomouc region Card i v jiných 
digitálních formách, než je speciální separátní aplikace (např. přiřazení 
k platební kartě, univerzální aplikace Yourwallet atp.). 

Indikátor je ovlivněn: • Technickým řešením 

• Technickými možnostmi akceptantů karty 

Zdroj čerpání dat: Olomoucký kraj, administrátor ORC 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 39 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.2 Rozvoj Olomouc region 
Card a dalších turistických slevových 
karet s ohledem na aktuální trendy 

Název indikátoru: Počet typů slevových turistických karet 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet počet typů 
slevových karet 

↑ 1 4  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Na základě strategie segmentace vzniknou nové druhy slevových 
turistických karet využitelných v rámci Olomouce. Vhodné segmenty 
budou pojmenovány v rámci strategie, jako nejatraktivnější volby se 
však nabízí oblasti: 

• Kultury 

• Gastronomie 

• Nabídky mimo hlavní proud 

Indikátor je ovlivněn: • Počtem akceptantů karet 

• Dostatečnou nabídkou benefitů 

• Zájmem partnerů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Střední Morava – sdružení 
cestovního ruchu, Olomoucký kraj 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 40 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.2 Rozvoj Olomouc region 
Card a dalších turistických slevových 
karet s ohledem na aktuální trendy 

Název indikátoru: Počet prodaných ORC či karet jinak uvedených do oběhu 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná Optimální Výchozí Cílová hodnota Cílová 
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jednotka: směr: stav: (ideální stav): hodnota 
(skutečný 
stav): 

dopad prodané či 
jinak do oběhu 
uvedené karty 

↑ 4 977 10 000  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky zatraktivnění nabídky v rámci ORC, segmentaci karty a 
komunikačním aktivitám dvojnásobně vzroste počet prodaných či jinak 
do oběhu uvedených karet. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Počtem módů digitalizace 

• Počtem subjektů zapojených do prodeje ORC 

• Počtem akceptantů karty 

• Počtem nabízených benefitů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Olomoucký kraj, 
administrátor ORC 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 41 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.2 Rozvoj Olomouc region 
Card a dalších turistických slevových 
karet s ohledem na aktuální trendy 

Název indikátoru: Počet subjektů zapojených do prodeje ORC 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet subjekty 
zapojené do 
prodeje ORC 

↑ 58 100  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: V důsledku aktivního jednání zástupců magistrátu zodpovědných za 
rozvoj cestovního ruchu vzroste počet subjektů zapojených do prodeje 
ORC téměř na dvojnásobek. 

Indikátor je ovlivněn: • Organizačními možnostmi magistrátu 

• Zájmem potenciálních partnerů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Výhodami a pobídkami pro zapojené subjekty 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Olomoucký kraj, 
administrátor ORC 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 
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Číslo indikátoru: 42 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.3 Podpora nových řešení 
přispívajících ke zvýšení návštěvnické 
atraktivity města 

Název indikátoru: Počet nejnavštěvovanějších turistických cílů pokrytých wifi připojením 
zdarma 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet turistické cíle 
pokryté wifi 
připojením 

↑ 9 13  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Ve všech nejnavštěvovanějších turistických cílech Olomouce se lidé 
připojí na wifi zdarma. Fungující wifi připojení bude zřízeno v nových 
lokalitách:  

• Výstaviště Flora – Pavilon A 

• Výstaviště Flora – Botanická zahrada 

• Výstaviště Flora – Sbírkové skleníky 

• Aquapark Olomouc 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Technickým řešením 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 43 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.3 Podpora nových řešení 
přispívajících ke zvýšení návštěvnické 
atraktivity města 

Název indikátoru: Zapojení Olomouce do aplikace Smart Guide 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Zařazení Olomouce do vysoce hodnocené turistické aplikace Smart 
Guide. Jednání s provozovateli aplikace, příprava technického řešení, 
zajištění nutných obsahů (komentované prohlídky, fotografie, video, 
nahrávky, texty atp.). 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Komunikací s provozovatelem aplikace 

• Technickým řešením 



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Implementační část 
 

43 

• Sběrem potřebných materiálů (texty, fotografie, nahrávky)  

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 44 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.3 Podpora nových řešení 
přispívajících ke zvýšení návštěvnické 
atraktivity města 

Název indikátoru: Počet specifických foto-pointů (a podobných projektů) v rámci prostoru 
města 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet Foto-pointy ↑ 0 10  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Vytvoření speciálních foto pointů (konkrétních míst pro pořízení 
fotografie) v rámci Olomouce. Opatření těchto míst informačními panely 
s návody, jak si pořídit specifický snímek pro sociální sítě a jak jej sdílet 
(speciální set hashtagů, podpora sdílení soutěží na sociálních sítích atp.). 
Návštěvníci mohou být motivování pro pořízení a sdílení fotografií ze 
všech foto-pointů prostřednictvím soutěže. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Organizačními možnostmi magistrátu 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Přípravou doprovodných aktivit 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City, UPOL, Výstaviště Flora Olomouc 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

  

Číslo indikátoru: 45 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.3 Podpora nových řešení 
přispívajících ke zvýšení návštěvnické 
atraktivity města 

Název indikátoru: Počet naučných panelů a podobných projektů (QR kódy atd.) v rámci 
prostoru města – realizovaných městem 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet plakety ↑ 0 30  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Popis indikátoru: Opatření 30 vybraných památek a turistických cílů plaketami s QR kódy, 
které turistovi umožní získat zajímavé informace o daném místě bez 
potřeby stahování aplikace, pořizování audio-průvodce či klasického 
papírového bedekru. Návštěvníci mohou být motivování k posbírání 
všech QR kódů během víkendové návštěvy prostřednictvím hry či 
soutěže. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Technickým řešením 

• Přípravou navazujícího webu 

• Přípravou obsahů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 46 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.3 Podpora nových řešení 
přispívajících ke zvýšení návštěvnické 
atraktivity města 

Název indikátoru: Počet projektů gamifikace – realizovaných městem 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet projekty 
gamifikace 

↑ 6 10  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Návštěvníci města budou mít k dispozici širší portfolio her a dalších 
gamifikovaných prohlídek či projektů, které zatraktivní poznávání města 
zejména rodinám s dětmi. Projekty mohou zahrnovat geolokační hry, 
šifry, mobilní aplikace, rozšířenou či virtuální realitu a zaměří se na 
nejatraktivnější památky a historické události v rámci dějin města. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Technickým řešením 

• Identifikací vhodných témat 

• Přípravou obsahů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 47 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.4 Podpora modernizace 
expozic turistických cílů 

Název indikátoru: Počet nových interaktivních expozic nejvýznamnějších turistických cílů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
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(skutečný 
stav): 

počet Interaktivní 
expozice 

↑ 0 3  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Arcidiecézní muzeum, Muzeum Olomoucké pevnosti, Pevnost Poznání, 
Vlastivědné muzeum, Muzeum moderního umění a Arcibiskupský palác 
nabídnou nové interaktivní expozice či atraktivity zaměřené na dětského 
návštěvníka. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Technickým řešením 

• Možnostmi realizace v rámci vybraných objektů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, muzejní zařízení a expozice 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 48 Strategický cíl: 3. Smart City Opatření: 3.4 Podpora modernizace 
expozic turistických cílů 

Název indikátoru: Počet nových expozic nejvýznamnějších turistických cílů využívajících 
digitální prvky 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet expozice 
s digitálními 
prvky 

↑ 0 6  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Implementace moderních technologií v rámci existujících i nových 
turistických cílů. Realizace projektů digitálních expozic, virtuálních 
expozic či expozic obohacených o prvky rozšířené reality. Využití 
synergie s Univerzitou Palackého v Olomouci a zužitkování jejího 
potenciálu jako partnera a popularizátora vědy.  

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Technickým řešením 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, významné turistické cíle 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 49 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.1 Tvorba 
konkurenceschopných produktů, 
marketing destinace, budování značky 
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Název indikátoru: Počet nových produktů turistické nabídky nabízených městem 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet nové produkty 
CR 

↑ 0 5  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Olomouc bude disponovat širší produktovou nabídkou, a to včetně 
nových prohlídkových tras zaměřených na návštěvníka mimo hlavní 
proud.  

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Organizačními možnostmi magistrátu 

• Identifikací vhodných oblastí pro rozvoj produktové nabídky 

• Sběrem nutných materiálů (audio, video, texty atd.) 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 50 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.1 Tvorba 
konkurenceschopných produktů, 
marketing destinace, budování značky 

Název indikátoru: Vznik komunikační brand strategie destinační značky města Olomouce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Zásady nastavené v rámci brandbooku destinační značky města budou 
převáděny do praxe jednotlivých komunikačních kampaní a aktivit na 
základě střednědobé brand komunikační strategie. Strategie mimo jiné 
také představí konkrétně nadefinované výkonnostní parametry značky 
(KPIs) a jejich cílové hodnoty, které poslouží k vyhodnocování efektivity 
jednotlivých kampaní a komunikačních aktivit. 

Indikátor je ovlivněn: • Komunikačním rozpočtem města 

• Charakterem cílových skupin 

• Složením mediálního mixu 

• Dostupností potřebných dat 

• Nastavením jasných komunikačních cílů (KPIs) 

• Spoluprací se zpracovatelem strategie 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 
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Číslo indikátoru: 51 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.1 Tvorba 
konkurenceschopných produktů, 
marketing destinace, budování značky 

Název indikátoru: Růst brand awareness, brand recognition 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

hodnota % populace 
schopné 
rozeznat 
destinační 
značku 
Olomouce 

↑ Aktuálně 
není 
monitorován 

Není možné 
určit bez 
iniciačního 
průzkumu 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Brand Awareness a Brand recognition destinační značky představují 
míru, ve které jsou lidé schopni rozeznat konkrétní destinaci na základě 
jejího loga, hlavního sdělení či konkrétních výstupů propagačních 
kampaní. Aby bylo možné sledovat vývoj indikátorů, musí být realizován 
iniciační výzkum, který bude následně každoročně opakován tak, aby 
došlo k získání vzájemně porovnatelných hodnot.  

Indikátor je ovlivněn: • Správným nastavením metodiky výzkumů 

• Sběrem relevantních dat 

• Dlouhodobostí výzkumů 

• Průběžným vyhodnocováním výzkumů 

• Intenzitou komunikačních kampaní 

• Šíří mediálního zásahu komunikačních kampaní 

• Dodržováním pravidel nastavených v rámci brandbooku 
destinační značky 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 

Číslo indikátoru: 52 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.1 Tvorba 
konkurenceschopných produktů, 
marketing destinace, budování značky 

Název indikátoru: Růst brand love a brand loyalty 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

hodnota % populace 
oddané značce, 
považující 
značku za 
blízkou nebo 

↑ Aktuálně 
není 
monitorován 

Není možné 
určit bez 
iniciačního 
průzkumu 
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značkou 
nadšené; % 
populace 
toužící vrátit se 
do destinace 
nebo ji 
doporučit 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Brand Love reprezentuje oddanost destinační značce, její blízkost (je pro 
lidi, jako jsem já) a nadšení, které budí mezi publikem. Brand Loyalty 
představuje touhu vrátit se do destinace, případně ji doporučit dalším 
lidem. Aby bylo možné sledovat vývoj těchto parametrů značky, musí 
být realizován iniciační výzkum, který bude následně každoročně 
opakován tak, aby došlo k získání vzájemně porovnatelných hodnot.  

Indikátor je ovlivněn: • Správným nastavením metodiky výzkumů 

• Sběrem relevantních dat 

• Dlouhodobostí výzkumů 

• Průběžným vyhodnocováním výzkumů 

• Intenzitou komunikačních kampaní 

• Šíří mediálního zásahu komunikačních kampaní 

• Dodržováním pravidel nastavených v rámci brandbooku 
destinační značky 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 53 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.1 Tvorba 
konkurenceschopných produktů, 
marketing destinace, budování značky 

Název indikátoru: Rozšíření spektra asociací, které si návštěvníci s Olomoucí jako 
turistickou destinací spojují 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Počet a intenzita Počet a 
intenzita 
asociací, které 
si lidé 
s Olomoucí 
jako destinací 
spojují 

↑ Aktuálně 
není 
monitorován 

Není možné 
určit bez 
iniciačního 
průzkumu 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Realizace aktivit napříč strategickými cíli povede k tomu, že se Olomouc 
vymaní ze zažitého vnímání omezeného na historické aspekty destinace. 
V důsledku se rozšíří spektrum asociací, které si publikum s Olomoucí 
jako destinací spojuje (např. město květin, město gastronomie, město 
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kultury, živé město atd.). Abychom mohli sledovat, jak a v jaké míře 
skutečně došlo k rozšíření tohoto značkového asociačního portfolia, 
musí být realizován iniciační výzkum, který bude následně každoročně 
opakován tak, aby došlo k získání vzájemně porovnatelných hodnot. 

Indikátor je ovlivněn: • Správným nastavením metodiky výzkumů 

• Sběrem relevantních dat 

• Dlouhodobostí výzkumů 

• Průběžným vyhodnocováním výzkumů 

• Intenzitou komunikačních kampaní 

• Šíří mediálního zásahu komunikačních kampaní 

• Dodržováním pravidel nastavených v rámci brandbooku 
destinační značky 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 54 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.1 Tvorba 
konkurenceschopných produktů, 
marketing destinace, budování značky 

Název indikátoru: Realizace redesignu turistického portálu zastřešujícího brand města 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat N/A    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Jedním z hlavních komunikačních nástrojů Olomouce se stane 
redesignovaný, moderní destinační web, který bude vycházet z principů 
nastavených v rámci brandbooku destinační značky. 

Indikátor je ovlivněn: • Přípravou koncepce portálu 

• Technickým řešením 

• Sběrem a přípravou nutných obsahů (fotografie, texty, videa 
atd.) 

• Uživatelským testováním portálu 

• Spoluprací se zpracovatelem portálu 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor informatiky a Smart 
City 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 55 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.2 Podpora eventů, 
nákupních příležitostí a rozvoje 
gastronomie 

Název indikátoru: Počet ambasadorů z řad eventů, nákupních příležitostí a rozvoje 
gastronomie v rámci destinační komunikace Olomouce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 



 

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027) – Implementační část 
 

50 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Počet  Osobnosti z řad 
organizátorů 
místních 
festivalů, akcí,  
z gastro-scény 
či služeb 

↑ 0 10  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Zařazení významných či zajímavých osobností z řad organizátorů 
místních festivalů a akcí, gastro-scény či služeb do destinačního 
marketingu města. Vytvoření ambasador programu, kdy tyto osobnosti 
pomáhají v kampani posilovat značku města a rozšiřovat její záběr o 
nová témata. Realizace společných propagačních projektů (např. 
propůjčení účtů na sociálních sítích na jeden den atp.). Díky aktivitě 
města se do ambasador programu zapojí 10 osobností. 

Indikátor je ovlivněn: • Organizačními možnostmi magistrátu 

• Výběrem ambasadorů 

• Ochotou ambasadorů účastnit se projektu 

• Konceptem spolupráce 

• Aktivitou ambasadorů 

• Frekvencí ambasadorských obsahů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 56 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.2 Podpora eventů, nákupních 
příležitostí a rozvoje gastronomie 

Název indikátoru: Existence gastronomického průvodce po Olomouci 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek  monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Vznikne gastronomický průvodce Olomoucí, který návštěvníkům 
představí ty nejlepší podniky z řad restaurací, hospod, barů, kaváren, 
cukráren, bister atp. a zároveň památky a atraktivity v jejich 
bezprostřední blízkosti. 

Indikátor je ovlivněn: • Ochotou podniků účastnit se projektu 

• Konkrétním řešením přípravy projektu 

• Propagací průvodce 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 57 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.2 Podpora eventů, nákupních 
příležitostí a rozvoje gastronomie 

Název indikátoru: Vznik nového produktu (prohlídkové trasy) zaměřené na párování 
památek a chutí Olomouce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek a periodicita monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Návštěvníci Olomouce se budou moci vydat na novou prohlídkovou 
trasu, která spojuje gastronomické zážitky s blízkými památkami. Na 
trase je provádí audioprůvodce nahraný některou z osobností místní 
gastro-scény, případně tato osobnost jako fyzický průvodce. Projekt 
prohlídkové trasy bude logicky provázán s gastro-průvodcem. 

Indikátor je ovlivněn: • Organizací a přípravou trasy 

• Ochotou osobností místní gastro-scény účastnit se projektu 

• Módem výběru konkrétních podniků a památek 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 58 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.2 Podpora eventů, nákupních 
příležitostí a rozvoje gastronomie 

Název indikátoru: Existence koncepce a realizace nové gastronomické akce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí 
stav: 

Cílová hodnota 
(ideální stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet a periodicita akce/rok ↑ 0x/rok 1x/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Návštěvníkům Olomouce budou jedenkrát ročně představeny podniky 
z gastro-průvodce v rámci komorního gastro festivalu. Nejdříve bude 
vypracována koncepce akce, na kterou v dalších letech naváže samotná 
realizace festivalu. 

Indikátor je ovlivněn: • Ochotou podniků účastnit se projektu 

• Konkrétním řešením přípravy projektu 

• Propagací festivalu 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 59 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.2 Podpora eventů, 
nákupních příležitostí a rozvoje 
gastronomie 

Název indikátoru: Počet informačních stojanů ve strategicky vybraných ubytovacích 
zařízeních, obchodech, obchodních centrech, službách a dalších 
lokalitách 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Počet  Informační 
stojany 

↑ 0 50  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: V turisticky nejvytíženějších hotelech, obchodech, obchodních centrech, 
službách a dalších lokalitách bude rozmístěno 50 informačních stojanů 
s destinačními materiály města.  

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Ochotou subjektů umístit stojan do svých prostor 

• Dostatkem destinačních materiálů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 60 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.2 Podpora eventů, 
nákupních příležitostí a rozvoje 
gastronomie 

Název indikátoru: Počet komunikačních výstupů destinace věnovaných nakupování, 
gastronomii a eventům 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Počet  Komunikační 
výstupy/rok 

↑ ???/rok 50/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Témata nakupování, gastronomie a eventů se stane pevnou a 
významnou součástí komunikace destinace.  

Indikátor je ovlivněn: • Komunikačními rozpočty destinace 

• Sběrem nutných materiálů (fotografie, videa, texty atd.) 

• Ochotou dalších aktérů participovat na přípravě komunikace 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 61 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.3 Podpora Olomouce jako 
filmové destinace 

Název indikátoru: Existence a výše alokace dotačního programu zaměřeného na podporu 
Olomouce jako filmové destinace 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

Alokace a periodicita  Kč/rok ↑ 0,-/rok 1 000 000,- 
/rok 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Olomouc každoročně prostřednictvím nového dotačního titulu 
nasměřuje 1 000 000 Kč na podporu projektů spojených s rozvojem 
města jakožto filmové destinace. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Připraveností konkrétních projektů 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 62 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.3 Podpora Olomouce jako 
filmové destinace 

Název indikátoru: Výše podpory pro vznik filmů a dalších audio-vizuálních projektů 
realizovaných v rámci Olomouce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet Kč/rok ↑ 415 000,-
/rok 

750 000,- 
/rok 

 

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Olomouc vyhradí část rozpočtu v rámci individuálních dotací pro 
projekty natáčení filmů, video-spotů a dalších audio-vizuálních děl 
v rámci Olomouce. Tyto projekty musí mít potenciál šířit dál povědomí o 
Olomouci jakožto atraktivní destinaci. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Připraveností konkrétních projektů 
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Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 63 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.4 Podíl na aktivním řízení 
regionu Střední Morava, rozvoj kvality 
služeb, lidské zdroje a partnerství 

Název indikátoru: Počet produktů a balíčků připravených v rámci partnerské spolupráce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet Produkty či 
balíčky CR/rok 

↑ 0/rok 10/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Spolupráce v rámci marketingové a produktové rady povede k navýšení 
počtu společně připravených a realizovaných produktů či balíčků CR. 
Díky pravidelné intenzivní aktivitě se dostaneme zpět na úroveň v tomto 
ohledu nejaktivnějšího roku 2020. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Výstupy marketingové a produktové rady 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Střední Morava – sdružení 
cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 64 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.4 Podíl na aktivním řízení 
regionu Střední Morava, rozvoj kvality 
služeb, lidské zdroje a partnerství 

Název indikátoru: Počet společných marketingových, komunikačních a PR aktivit 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet marketingové, 
komunikační, 
PR aktivity/rok 

↑ 1/rok 3/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky spolupráci v rámci marketingové a produktové rady vzroste počet 
společných marketingových, komunikačních a PR aktivit na úroveň 
minimálně 3 projektů za rok. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 
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• Výstupy marketingové a produktové rady 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Střední Morava – sdružení 
cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 65 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.4 Podíl na aktivním řízení 
regionu Střední Morava, rozvoj kvality 
služeb, lidské zdroje a partnerství 

Název indikátoru: Počet fam a press tripů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet fam či press 
tripy/rok 

↑ 11/rok 20/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky spolupráci v rámci marketingové a produktové rady vzroste počet 
společně organizovaných fam a press tripů na úroveň minimálně 20 za 
rok. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

• Výstupy marketingové a produktové rady 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Střední Morava – sdružení 
cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

2x ročně 

 

 

Číslo indikátoru: 66 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.4 Podíl na aktivním řízení 
regionu Střední Morava, rozvoj kvality 
služeb, lidské zdroje a partnerství 

Název indikátoru: Počet projektů v rámci spolupráce s partnerskými městy 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet projekty/rok ↑ 8/rok 10/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Díky spolupráci s partnerskými městy v rámci nového online formátu 
vzroste počet společně organizovaných akcí na minimálně 10 za rok. 

Indikátor je ovlivněn: • Organizačními možnostmi města 

• Rozpočtovými možnostmi města 

• Spoluprací s partnery 
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• Vzájemnou koordinací a kooperací 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení zahraničních vztahů 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

2x ročně 

 

Číslo indikátoru: 67 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.5 Monitoring, výzkumy trhů 

Název indikátoru: Vznik formálních metodických pokynů pro realizaci výzkumů 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Zavedení systematických pravidel, metodologie a frekvence pro sběr dat 
o turistickém ruchu v rámci Olomouce. Stanovení KPIs (key-
performance-indicators), které chce město sledovat, a identifikace 
nutných výzkumů pro jejich vyhodnocení. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 68 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.5 Monitoring, výzkumy trhů 

Název indikátoru: Každoroční realizace výzkumu jednodenního návštěvníka 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet Šetření/rok ↑ 0/rok 1/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Realizace dlouhodobého, robustního a jednotného výzkumu 
zaměřeného na jednodenního návštěvníka. Město se jeho 
prostřednictvím zaměří na zisk informací o celkové návštěvnosti 
jednodenních návštěvníků, hlavních motivátorech k návštěvě, chování 
v rámci destinace atd. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Organizačními možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 
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• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 69 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.5 Monitoring, výzkumy trhů 

Název indikátoru: Každoroční realizace výzkumu spokojenosti s návštěvou 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet šetření/rok ↑ 0/rok 1/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Realizace dlouhodobého, robustního a jednotného výzkumu 
zaměřeného na spokojenost návštěvníků se zkušeností z destinace. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Organizačními možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 70 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.5 Monitoring, výzkumy trhů 

Název indikátoru: Každoroční realizace výzkumu profilu návštěvníka a vnímání destinační 
značky Olomouce 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

počet šetření/rok ↑ 0/rok 1/rok  

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Realizace dlouhodobého, robustního a jednotného výzkumu 
zaměřeného na profil návštěvníka a vnímání destinační značky 
Olomouce. Tento výzkum mimo jiné umožní vyhodnocovat brandové 
parametry komunikačních kampaní a analyzovat jejich efektivitu. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Organizačními možnostmi města 

• Nabídkou a strukturou dotačních programů 

• Spoluprací s dalšími aktéry 
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Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

Číslo indikátoru: 71 Strategický cíl: 4. Rozvoj 
organizace CR, budování 
značky a marketing 

Opatření: 4.6 Komunikace projektů 
turistického ruchu směrem k 
obyvatelům 

Název indikátoru: Existence metodických pokynů a procesů pro informování veřejnosti o 
projektech cestovního ruchu 

Správce indikátoru: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Druh indikátoru: Měrná 
jednotka: 

Optimální 
směr: 

Výchozí stav: Cílová 
hodnota 
(ideální 
stav): 

Cílová 
hodnota 
(skutečný 
stav): 

výsledek monitorovat A/N    

Plán (dle ročních 
akčních plánů 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

Popis indikátoru: Vypracování metodických pokynů a určení vhodných komunikačních 
kanálů pro šíření informací o plánovaných projektech cestovního ruchu 
mezi obyvatele města. Zajištění prostředků pro sběr zpětné vazby a 
podnětů. 

Indikátor je ovlivněn: • Rozpočtovými možnostmi města 

• Komunikačními rozpočty města 

• Komunikačními kanály města 

• Zájmem veřejnosti 

Zdroj čerpání dat: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Perioda 
vyhodnocování 
indikátoru: 

1x ročně 

 

 

20. Vyhodnocení naplňování strategie 
Naplňování Akčního plánu, stanovených monitorovacích indikátorů, jednotlivých opatření a konečně 

i hlavních strategických cílů bude každoročně shrnuto do Zprávy o naplňování Strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Olomouce (2022–2027).  

 

Efektivita Akčního plánu pro naplňování strategických cílů bude zjišťována průběžným sledováním 

a vyhodnocováním. Na konci stanoveného (ročního) období bude možné konstatovat, zda se podařilo 

stanovené aktivity naplnit, případně proč se to nepodařilo, nebo v jakém stupni rozpracování aktivity 

momentálně jsou. Zpráva pak bude shrnovat proběhlé aktivity a realizované projekty, poukáže na 

případné limitující faktory a navrhne doporučení dalšího postupu či změn. Součástí Zprávy bude 

i vyhodnocení monitorovacích indikátorů představených v předchozí kapitole. Ke kvantitativním 

zjištěním bude obsahovat podrobný komentář a stejně jako v případě hodnocení Akčního plánu 

i návrhy doporučení a případných změn pro dosažení optimálního stavu. 

 

Takto zpracovaná Zpráva o naplňování Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce (2022–

2027) bude každoročně sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu nového Akčního plánu.  
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Tabulka: Návrh struktury vyhodnocení Akčního plánu 

 

 

Číslo 
opatření 

Název 
projektu 

Náklady projektu Výchozí stupeň 
rozpracovanosti 

Aktuální stupeň 
rozpracovanosti 

Popis aktuální 
fáze projektu Celkem V daném 

roce 

       

       

 

 

Tabulka: Návrh struktury vyhodnocení monitorovacích identifikátorů 

 

 

Číslo 
opatření 

Název 
projektu 

Optimální 
vývoj 

Hodnota Trend 
plnění 

Poznámka 

Výchozí 
hodnota 

2023 2024 Další 
roky 

Cílová 
hodnota 

 Indikátor 
XX 

↑ 15 20 - - 25   

 Indikátor 
XY 

N/A N A - - A ☺  

 

 

21. Řízení změn a evaluace 
Tato strategie byla zpracována za určitých výchozích podmínek, které se ale s nejvyšší 

pravděpodobností budou v čase měnit. Proto ani stanovené strategické cíle, jejichž naplnění je za 

výchozích podmínek vnímáno jako optimální, nejsou neměnné. Strategické řízení je živým procesem 

a kontinuální aktivitou, a aby bylo možné na nastalé situace reagovat, je třeba provádět pravidelnou 

evaluaci. Jejím cílem je analyzovat průběh procesu implementace, identifikovat příležitosti a bariéry 

a včas upozornit na případná rizika.  

 

Jako podklady pro evaluaci poslouží monitorovací indikátory jednotlivých opatření, vyhodnocení 

plnění Akčního plnění a stanoviska zapojených aktérů – administrátorů a správců opatření, popř. 

jejich realizátorů a zapojených partnerů. Průběžná evaluace je v dikci Odboru cestovního ruchu, 

kultury a sportu a každoročně bude součástí Zprávy o naplňování Strategie rozvoje cestovního ruchu 

města Olomouce (2022–2027). 

 

Na základě zjištění z evaluace budou navrženy dílčí změny Strategie jako např. změny odpovědnosti či 

monitorovacích indikátorů, úprava popisu opatření apod. Případné návrhy na změny či úpravu 

dokumentu budou podstoupeny k projednání a schválení příslušným orgánům města. 
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