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Plníme programové prohlášení rady 
města 2018–2020: První poločas. 
Tak zní název brožury hodnotící dosavadní 
práci nynějšího vedení města v polovině 
jeho funkčního období. 

Na 122 stranách je ve 13 tematických 
kapitolách zmapován stav plnění progra-
mového prohlášení rady města. Průběžně 
je hodnocen postup při realizaci jednotli-
vých kroků, k nimž se vedení na začátku 
svého funkčního období zavázalo.

Máme 
na to plán 
#menimeolomouc 

olomouc.eu/prvni-polocas 

Brožuru najdete v budovách magistrátu 
nebo si ji můžete stáhnout na  
olomouc.eu/prvni-polocas 
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Město Olomouc se od roku 
2019 zapojuje do tzv. místní 
Agendy 21. Naším hlavním 

cílem je vytvořit z Olomouce kvalitní 
a příjemné místo pro život. 

Místní Agenda 21 nám v tom pomáhá 
prostřednictvím zavádění zásad udržitelného 
rozvoje na místní úrovni, strategického plá-
nování, spolupráce s veřejným, neziskovým 
a podnikatelským sektorem a především pro-
střednictvím spolupráce s širokou veřejností.

Chceme, aby se Olomoučané spolu-
podíleli na plánování a rozhodování města. 
Proto děláme například veřejná projednání, 
na kterých společně s Vámi diskutujeme 
nejrůznější témata, od revitalizace návsí 
a parků po návrhy strategických dokumen-
tů. Těmi v poslední době velmi aktuálními 
jsou třeba Strategický plán rozvoje města 
Olomouce či Parkovací politika.

Děkujeme také, že se zapojujete do 
anket a dotazníkových šetření. Rádi slyšíme 
Vaše názory, připomínky a náměty, kterými 
se dále zabýváme a pracujeme s nimi. Vý-
znamnou součástí života v našem městě je 
i pořádání kulturních, sportovních a dalších 
akcí, které nám mají žití v Olomouci zpestřit 
a zpříjemnit. Osvětové kampaně pak mají 
za úkol Vás informovat o vybraných téma-
tech a případně podnítit diskuzi o nich.

Letos zkoušíme i pilotní projekt partici-
pativního rozpočtu na základních školách, 
v rámci kterého se mohou žáci aktivně 
zapojit do plánování a rozhodování o vylep-
šení své školy.

Pro město je velmi důležité neustále 
získávat od svých obyvatel zpětnou vazbu, 
kam by mělo do budoucna směřovat. Jedině 
taková cesta může vést k rozvoji města, který 
bude dlouhodobě udržitelný a bude odpoví-
dat potřebám a očekáváním obyvatel. •
Kateřina Přidalová
koordinátorka místní Agendy 21
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Pandemie nejenže změnila městské 
priority, které se v danou chvíli sou-
středily především na ochranu zdraví 

Olomoučanů, podporu místních podnikate-
lů a co nejrychlejší návrat do starých kolejí, 
ale zároveň způsobila i dočasný útlum 
městských investic.

„Jako vedení města jsme se hned 
na začátku pandemie shodli, že v prv-
ních měsících počkáme a vezmeme 

si oddechový čas, takže se některé 
investiční akce odložily,“ vysvětluje po-
malejší rozjezd na začátku loňského roku 
primátor Mirek Žbánek s tím, že jakmile 
vláda rozhodla o kompenzacích daňových 
výpadků pro města a obce, investice se 
opět rozběhly.

V uplynulých dvou letech se opravovaly  
silnice, dětská hřiště i drobné památky, sta-
věly se nové cyklostezky, stará kontejnero-

vá stání nahrazovaly polozapuštěné nádoby 
na odpad, vysazovala se zeleň, modernizo-
valy se školy, nakupovaly se nové automo-
bily pro dobrovolné hasiče a začaly také 
práce na dalším úseku tramvajové trati na 
Nové Sady a Povel nebo na rekonstrukci 
zimního stadionu.

„U všech projektů se snažíme hledat 
možnosti jejich spolufinancování z vnějších 
zdrojů, zejména z dotací. V současné době 
existuje spousta různých dotačních titulů, 
které nám mohou pomoci posunout naše 
město kupředu. A to jak v péči o naše 
kulturní dědictví, tak i v případě zavádění 
moderních technologií a chytrých řešení,“ 
dodává investiční náměstek primátora 
Martin Major. •

TÉMA

Město Olomouc se již téměř dva roky vypořádává 
s dlouhodobými důsledky celosvětové pandemie 
koronaviru, která vypukla na začátku roku 2020. 

Přesto se daří rozjíždět velké i malé investice.

Městské investice 
v době pandemie
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Ochrana před velkou
vodou i nový
varovný systém

Nejvýraznějším projektem v ob-
lasti bezpečnosti Olomoučanů 
jsou jednoznačně protipovod-

ňová opatření, která realizuje Povodí 
Moravy. Na ty však navazuje také 
spousta městských investičních akcí. 
A to jak přímo, tak i nepřímo.

„Některé z našich projektů vyžadovaly 
podobná dopravní omezení jako výstavba 
protipovodňových opatření. Tak jsme se 
rozhodli je zrealizovat ve stejnou dobu, aby 
to pro Olomoučany bylo co nejpohodlnější. 
Mimo jiné šlo o úpravu ulice 8. května nebo 
opravu mostů přes Mlýnský potok a řeku 
Bystřici,“ vysvětluje náměstek primátora 
Martin Major.

S výstavbou ochrany před velkou vodou 
se začalo na podzim roku 2006 a prozatím 
se podařilo dokončit už dva úseky z pěti. 
Momentálně je v plném proudu realizace  
II. B etapy, která vyjde celkem na 730 milio-
nů korun a skončí příští rok. Z velké částí se 
stavba odehrává v centru města a spočívá 
také v úpravě břehů řeky Moravy a vybudo-
vání moderní volnočasové zóny.

Výměna varovného systému 
se chýlí ke konci
Dalším významným projektem zvyšu-
jícím bezpečnost obyvatel Olomouce 
je modernizace městského varovného 
a informačního systému. Ta probíhá od 
roku 2019 a skončit by měla letos v říjnu. 
Nový městský rozhlas bude tvořit 1 832 

bezdrátových hlásičů. Celkové náklady na 
realizaci projektu jsou necelých 74 milionů 
korun a většinu pokryjí dotace.

„Zavedením nového systému se 
výrazně zlepší srozumitelnost vysílaných 
zpráv oproti současnému stavu. Tento 
systém může zároveň plnit funkci měst-
ského rozhlasu pro město jako celek, 
anebo samostatně pro jednotlivé měst-
ské části až po jednotlivé ulice,“ doplňuje 
náměstek Major.

V rámci tohoto projektu vznikly také 
dvě vodočetné stanice na Mlýnském 
potoce a řece Bystřici. Ty budou sloužit 
k monitorování povodňových stavů, s čímž 
jim pomůže také srážkoměrná stanice, 
která bude sledovat množství přívalových 
srážek v oblasti Řepčína a Neředína.

Nové vybavení pro hasiče
Neméně důležité jsou investice do vybavení 
jednotek sboru dobrovolných hasičů, které 

zasahují nejen v případech požárů, ale i ži-
velných katastrof. Proto je důležité, aby měli 
co možná nejmodernější techniku, která jim 
jejich náročnou práci ulehčí. Ale protože ha-
sičských jednotek v Olomouci působí hned 
sedm, modernizace probíhá postupně.

Loni dostali nové vozy za více než 2,6 
milionu korun dobrovolní hasiči z Topo-
lan a Chomoutova a letos poputuje nová 
cisternová stříkačka za necelých 7 milionů 
k jednotce z Chválkovic. Na jaro příštího 
roku je pak naplánovaný nákup dopravního 
automobilu pro hasiče z Lošova.

Všechny jednotky navíc získaly i novou 
techniku a vybavení. Rozdělily si mezi 
sebe nové dýchací přístroje, vyprošťovací 
zařízení, defibrilátor AED, svítilny, reflekto-
ry, čerpadla, elektrocentrálu a prostředky 
pro práci ve výškách. Nákup všech těchto 
prostředků byl možný jen díky dotacím od 
Olomouckého kraje a Generálního ředitel-
ství hasičského záchranného sboru ČR. •

Máme na to dojet dál

M ezi nejviditelnější městské 
investice patří ty do dopravní 
infrastruktury. V Olomouci se 

každoročně opravují silnice, chodníky, 
mosty i lávky, rozšiřuje se síť cyklo- 
stezek, modernizují se zastávky MHD 
a realizují se i některé větší a dlouho-
dobé projekty, jako je dostavba tram-
vajové trati na Nové Sady a Povel.

„Na druhé etapě této trati vedoucí ze 
současné konečné Trnkova až na zastáv-
ku U Kapličky se začalo pracovat letos 
v březnu a její dokončení je plánováno na 

podzim příštího roku. Za tu dobu bude 
položeno 1 200 metrů kolejí, upraví se 
přilehlé silnice, chodníky i cyklostezky, 
vytvoří se nová parkovací místa, zvýší 
dopravní bezpečnost, vysadí nová zeleň 
a především se vybudují tři nové tramva-
jové zastávky,“ vysvětluje primátor Mirek 
Žbánek s tím, že celá stavba vyjde na 
necelých 470 milionů korun.

V rozpočtu není dostatek financí 
na opravu všech komunikací
Významným úkolem Olomouce je i údrž-
ba všech zhruba 292 kilometrů místních 
komunikací, které má ve svém majetku. 
Většina z nich je sice v dobrém stavu, ale 

mnohé potřebují větší či menší opravu. Aby 
je město zvládlo v dohledné době všechny 
opravit či zrekonstruovat, potřebovalo by 
do jejich údržby každoročně investovat více 
než sto milionů korun. 

„Příjmy města jsou velmi omezené, 
takže musíme plánovat opravdu obezřetně 
a s přihlédnutím ke všem oblastem, které je 
potřeba financovat. Navíc nemůžeme naráz 
rozkopat celé město, aby dopravní uzavírky 
neochromily jeho provoz,“ říká investiční 
a dopravní náměstek primátora Martin 
Major s tím, že je nutné brát ohled i na 
rozdílné potřeby řidičů, chodců a cyklistů.
V uplynulých dvou letech se opravovaly 
zejména městské komunikace. U některých 

Předání nových vozů chomoutovským dobrovolným hasičům
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došlo pouze k dílčímu vyspravení výmolů, 
ale jiné se dočkaly zcela nového povrchu. 
A to buď v podobě živice, nebo nového 
předláždění, jako v případě ulice 8. květ-
na, která v roce 2020 prošla kompletní 
rekonstrukcí. Nepracovalo se však pouze 
v širším centru města, ale i v okrajových 
částech. Úprav se dočkalo například okolí 
úřadu na Svatém Kopečku, účelová komu-
nikace v Týnečku či lesní cesta U Hájenky 
v CHKO Litovelské Pomoraví.

A modernizací prošly i některé křižo-
vatky, které by nyní měly být bezpečnější 

a průjezd jimi plynulejší. Jde zejména 
o projekty koordinovaného tahu křižovatek 
na ulicích Foerstrova, Žižkovo náměs-
tí a Husova, nebo opravy křižovatek na 
náměstí Hrdinů či průsečíku třídy Míru 
a Neředínské.

S opravami silnic pak úzce souvi-
sejí také práce na chodnících. Ty se na 
některých místech prodlužovaly a jinde se 
budovaly zcela nové, tak jako v případě ulic 
Rožňavská a Voskovcova, kde vznikly nové 
pěší trasy v prostoru plánovaného parku 
okolo kapličky.

Dokončujeme poslední části 
Jantarové cyklostezky
V Olomouci se rozšiřuje i síť cyklostezek. 
Momentálně se lze projet po více než  
45 kilometrech cyklostezek a dalších 35 se 
jich chystá. V letošním roce byla mimo jiné 
dokončena třeba i poslední část Jantarové 
stezky na území města, která vede ulicí 
U Ambulatoria. Zároveň se rozšiřují i počty 
cyklostojanů. Těch je ve městě už více než 
350 a do konce letošního roku přibude 
dalších 30.

V rozvoji udržitelné mobility hraje velkou 
roli i městská hromadná doprava. Proto 
město opravuje již nevyhovující autobu-
sové zastávky. Loni se proměny dočkaly 
zastávky Pavelkova v Hodolanech a Domov 
seniorů ve Chválkovicích a letos došlo na 
Dvořákovu na Nové Ulici a 17. listopadu 
v centru. Na dokončení pak ještě čekají za-
stávky Olomouc-Holice na návsi Svobody.

Nesmíme však zapomínat ani na mosty 
a lávky. V první polovině roku 2020 prošel 
kompletní rekonstrukcí Huzovský most a ve 
druhé polovině se k němu přidaly mosty 
přes řeku Moravu U Dětského domova, 
přes Hamerský náhon na ulici Nový Dvůr, 
přes Mlýnský potok na třídě 1. máje nebo 
lávka pro pěší přes Bystřici na Bystrovan-
ské. Letos už byla opravena lávka přes 
Sitku v Chomoutově a nyní se pracuje na 
mostě přes řeku Bystřici na Masarykově tří-
dě či na mostě v ulici U Dětského domova, 
kde se navazuje na loňské opravy. •

Město bude mít nové
odpadové centrum 
a sušárnu kalů

K romě mnoha dalších projektů 
musí Olomouc investovat také 
do údržby a obnovy svého ma-

jetku a městské infrastruktury.

 V uplynulých letech se rekonstruova-
ly střechy, kontejnerová stání, vodovody 
a kanalizace a došlo i na opravu azylového 
domu pro matky a ženy s dětmi v Holečko-
vě ulici.

Ten bude do konce října rozšířen o bu-
dovu nevyužívaného učňovského zařízení, 
díky čemuž naroste jeho maximální kapacita. 
„Pět nových pokojů vznikne ve třech ubyto-
vacích jednotkách pro třináct osob včetně 

zázemí a vybavení,“ uvádí náměstkyně primá-
tora pro sociální oblast Eva Kolářová, s tím, 
že celkové náklady činí zhruba 3,7 milionu 
korun, přičemž část z nich pokryjí dotace.

Rekonstrukcí prošly také mnohé střechy 
městských nemovitostí, například přístřešků 
radnice na Horním náměstí, budovy odboru 
sociálních věcí na Štursově ulici nebo 
skladové haly na Černé cestě, která byla 
poškozena krupobitím a pádem stromu.

Vizualizace druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady a Povel a nová cyklostezka podél Bystřice

Budova odboru sociálních věcí na Štursově ulici, nové polopodzemní kontejnery na Nových Sadech a odpadové centrum ve Chválkovicích 

Investice
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Plánování
investic 
v Olomouci

M ěsto má připravené 
projekty za 5,3 miliardy 
korun, které se mohou 

ihned realizovat. Tedy pokud by 
na ně mělo dostatek finančních 
prostředků.

 A když k této skupině připočtěme 
také návrhy projektů bez dokončené 
projektové dokumentace, dostaneme 
se až k hodnotě 17,5 miliardy. Z toho 
vyplývá, že máme seznam projektů na 
mnoho desítek let dopředu. Takto ale 
plánovat investice vzhledem k napjaté 
finanční kondici města nemůžeme.

Proto vznikl Dlouhodobý inves-
tiční plán v podobě webové aplikace, 
která nám umožňuje nejenom mnohem 
pružnější sběr projektových námětů, ale 
i dlouhodobé plánování investic s ohle-
dem na rozpočet města a jeho priority, 
které je nutné brát v úvahu.

Jedná se například o projekty: 
jejichž realizace přesahuje z jednoho 
roku do těch následujících (např. vý-
stavba tramvajové trati na Nové Sady 
a Povel), řešící havarijní stav objektů 
(např. opravy školních budov), připra-
vené pro případ získání dotací (např. 
zavádění úsporných energetických 
opatření, výstavba cyklostezek či bu-
dování odborných učeben ve školách), 
reagující na legislativní povinnosti 
města (např. vybudování odpadového 
centra nebo rozšíření čističky odpad-
ních vod o sušárnu kalů), navazující 
na připravované nebo již zrealizované 
akce jiných subjektů (např. rekonstruk-
ce mostu přes řeku Bystřici na Masa-
rykově třídě, kde využíváme uzavření 
tramvajové trati z důvodu realizace 
protipovodňových opatření).

Vše navíc musí být i v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje města 
Olomouce. Takže kromě tradičních 
investičních témat, jako jsou opravy 
a výstavba komunikací, chodníků a cy-
klostezek, jsou před vedením města 
i nové výzvy. Třeba v oblasti ochrany 
klimatu, hospodaření s dešťovými voda-
mi, energetiky nebo obnovy veřejného 
osvětlení. A ve všech těchto případech 
město vítá zapojení Olomoučanů do 
veřejného dění, k čemuž úspěšně využí-
váme i nástroje místní Agendy 21. •
Zdeněk Bogoč
vedoucí odboru strategie a řízení

Pečujeme o naše památky  
i mimo historické centrum města

Poslední dva roky byly opravdu 
bohaté na investice do oprav 
a údržby městských památek. 

Práce navíc neprobíhaly pouze v cen-
tru, kde byla loni dokončena také 
rekonstrukce budovy radnice, ale i na 
sídlištích a v okrajových částech. 

„Při opravě památek nezapomínáme 
ani na okrajové části města a sídliště, kde 
město vlastní spoustu menších pamětihod-
ností, jako jsou kříže u cest, kapličky nebo 
různá sousoší. Ty sice nenalákají takové 
množství turistů jako památková rezervace 
v centru, ale o to víc jejich opravu ocení 

Opravují se městské 
studny i vodovody
Změnami prošla také čistička odpadních 
vod v Lošově, kde byl loni namontován 
radarový snímač hladiny odpadních vod, 
díky němuž je možné lépe optimalizovat 
chod čističky. V Prašné ulici v Nedvězí pak 
byla opravena trubní propusť, v Palackého 
kanalizace a v Opletalově ulici bude letos 
na podzim zrekonstruován vodovod.

„Původně jsme v roce 2020 plánovali 
do obnovy vodohospodářské infrastruktury 
investovat 134 milionů korun, ale pande-
mie koronaviru tyto plány změnila. Museli 
jsme se soustředit na jiné problémy, což 
souviselo i se snížením těchto investic na 
72 milionů,“ vysvětluje investiční náměstek 
primátora Martin Major.

Každoročně navíc dochází i k opravám 
a údržbě městských studní v jednotlivých 
městských částech. Rybník v Nedvězí se letos 
dočkal nového kamenného ochozu a mělo by 
dojít i k odbahnění dešťové zdrže v Droždíně.

Nová kontejnerová stání
Důležitým posláním města je také dohlížet 
na to, aby jeho obyvatelé měli dostatek 

možností, kam vyhodit nepotřebný odpad. 
Proto jsou v ulicích instalovány nové koše 
a kontejnery. Na podzim loňského roku 
byly umístěny odpadkové koše na revita-
lizovaném nábřeží řeky Moravy u vysoko-
školských kolejí a celkem dvanáct skupin 
polopodzemních kontejnerů za necelých  
8 milionů korun nahradilo stará kontejnero-
vá stání na Nových Sadech.

Tento rok pak byla zpracována do-
kumentace pro rekonstrukci městských 
kontejnerových stanovišť na tříděný odpad, 
podle které by se mělo v následujících 
třech letech postupovat při jejich obnově.

Mnohem důležitější však jsou chystané 
investice. Příští rok by měla díky získaným 
dotacím začít výstavba moderního odpado-
vého centra ve Chválkovicích, které se bude 
skládat z nového Re-use centra, třídící linky 
nebo sběrného a školícího centra.

Spolu s tím bylo letos na jaře rozhod-
nuto také o vybudování nové sušárny kalů 
za 180 milionů korun. Ta by měla zpraco-
vávat kaly pocházející z olomoucké čističky 
odpadních vod, takže je nadále nebude 
nutné zaorávat na polích, což svým zápa-
chem obtěžuje lidi žijící v okolí. •

Opravená fontána Jalta na Nové Ulici
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Pokračujeme  
v obnově sportovišť  
a dětských hřišť

Nezahálelo se ani na městských 
sportovištích, dětských hřištích 
nebo ve volnočasových areálech.

Olomouc se každoročně moderni-
zuje, opravuje a rozšiřuje. Přidává nové 
workoutové sestavy, prolézačky nebo 
třeba sportovní vybavení. A přestože byla 
většina projektů naplánovaných na rok 
2020 kvůli koronaviru zrušena, stále je 
toho dost, co se během posledních dvou 
let podařilo zrealizovat.

Proč se starat 
o bezpečí obyvatel 
města?

Bezpečí není moc častým té-
matem veřejné diskuze. Do-
hadujeme se o politických 

preferencích, případně řešíme 
optimální počet pohlaví. Bezpečí 
bereme, aspoň tedy u nás, jako 
nějakou samozřejmost. Přitom 
je to základní podmínka spoko-
jeného života. V Olomouci na ni 
myslíme systematicky.

Pokud se hovoří o stavbě pro-
tipovodňových opatření, nejčastěji 
se ozývá kritika, že „to jde pomalu“ 
a komplikuje to dopravu. Podobně 
velkorysou ochranu před povodněmi 
ale jiná města nemají. 

Pamatujeme si hrůzu, kterou 
Olomoučané zažívali například v roce 
1997. A vnímáme varování klimatologů, 
že nás čeká období extrémního po-
časí. Suché měsíce bez vody mohou 
běžně střídat mimořádně silné přívalo-
vé deště nebo metry sněhu na horách, 
které pak při jarním tání plní koryta řek. 
Budovanou ochranu nám jinde závidí 
a sledují, jak rozšiřujeme říční koryto 
a přitom získáváme i novou náplavku. 
Akce za tři čtvrtě miliardy znamená 
velké zvýšení bezpečnosti!

Hotový je nový informační a varov-
ný systém. V kritické havarijní situaci je 
klíčovým faktorem rychlost předávání 
informací. Ve vší hrůze se to ukázalo 
při nedávných tragických povodních 
na jihozápadě Německa; tam, kde 
chyběly informace, došlo k největším 
tragédiím. Olomouc teď bude mít 
nejmodernější systém pro výstrahy 
a varování obyvatel mezi tuzemskými 
městy. Opět vyšší úroveň bezpečí.

A hasiči. Kdo kdy zažil nějakou 
havarijní situaci, ten ví, jak zásadní 
je rychlá pomoc. Hasiči bývají na 
místech nehod a havárií obvykle jako 
první a odvedou největší kus prá-
ce. U nás si je hýčkáme. Vážíme si 
hasičů, víme, jak jsou důležití, a tak 
s těmi profesionálními máme vel-
mi nadstandardní spolupráci a těm 
dobrovolným pomáháme, jak nám to 
situace dovoluje. Chceme, aby byli 
skvěle vybavení a připravení. Chceme 
vědět, že nám zajistí více bezpečí. 

A o to jde. •
Martin Major
náměstek primátora

lidé žijící poblíž, kteří k nim často mají 
nějaký vztah,“ je přesvědčený náměstek 
primátora Matouš Pelikán, který jedním de-
chem dodává, že tyto objekty navíc definují 
podobu daného místa a ovlivňují celkový 
dojem z veřejného prostoru ve městě.

Mezi největší loňské investice se řadí 
zrestaurování kříže se sousoším sv. Máří 
Magdalény s ukřižovaným Kristem na 
hřbitově na Nové Ulici nebo úpravy kaple 
v Nedvězí, které spočívaly zejména v jejím 
statickém zajištění a zrestaurování kamen-
ného portálu.

Spolu s tím proběhla také spousta 
menších akcí. Opravy se dočkala Arionova 
kašna na Horním náměstí, koruna hradeb 
ve Studentské ulici, smírčí kříž v Nedvězí, 
poškozený podstavec sochy Panny Marie 
v Chomoutově, vstupní dveře do podzemí 
v hradební zdi v ulici Pekární, oplocení kap-
le v Černovíře a došlo i k odstranění graffiti 
z Katovské branky v Bezručových sadech.

A podobně to vypadá i letos, kdy 
hrají opět hlavní roli tolik potřebné opravy 
a údržba menších památek. A přestože 
většina investic nepřesáhla nižší desítky 
tisíc korun, najdou se mezi nimi i výjimky. 
Tou nejvýraznější je pravděpodobně zre-

staurování sochy Panny Marie Immaculaty 
v Brněnské ulici. Ta momentálně prochází 
celkovou obnovou za více než 600 tisíc 
korun, která by měla skončit v říjnu. Poté 
bude vrácena na původní místo, kde záro-
veň dojde k jejímu otočení o 180 stupňů, 
takže nebude směřovat k rušné cestě, ale 
do obytné zástavby.

Opravy se zároveň dočkala i část 
historického oplocení Smetanových sadů, 
umělá jeskyně v Řepčíně, boží muka v Čer-
novíře, poškozený patník sloupu Panny 
Marie na Dolním náměstí nebo fontána 
Jalta spolu se sochami Vlna a pták a Tvář 
měsíce na Nové Ulici. Provizorně pak byla 
zajištěna také část střechy radíkovské zvo-
nice a plánována je i obnova střešní krytiny 
na kapli v Hejčíně.

A pokud vše půjde podle plánu, dojde 
v roce 2022 k opravě kaple ve Chválkovi-
cích a kašny Haná na Nové Ulici, k opravě 
a vyčištění sochy Hnízdo na Lazcích, 
plastik Člověk a flóra nebo Svět pohádek 
na Nových Sadech. Spolu s tím byla do 
plánu oprav zařazena i celková výměna 
střešní krytiny zvonice v Radíkově nebo 
zrestaurování kamenného kříže v městské 
části Nový Svět. •

Socha Tvář měsíce a kamenný kříž se sousoším sv. Máří Magdalény s ukřižovaným Kristem na Nové Ulici 

Investice
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Investujeme 
do budoucnosti

Nové odborné učebny, zázemí 
pro žáky i učitele, cvičná školní 
kuchyně, jídelna, výtahy, tělo-

cvična, moderní vybavení nebo třeba 
venkovní třída na střeše. To jsou jen 
některé z novinek, které se v posled-
ních dvou letech podařilo zrealizovat 
v městských školách a školkách.

„Investice do mateřských a základních 
škol jsou pro nás velmi důležité, protože 
se jedná především o investice do naší 
budoucnosti. Moderní město potřebuje 
vzdělané občany, kteří mu pomohou v jeho 
rozvoji,“ věří náměstek primátora pro škol-
ství Karel Konečný.

Loni se i díky evropským dotacím začaly 
modernizovat a rozšiřovat hned tři základní 
školy – Holečkova, Slavonín a Dvorského. 
První jmenovanou se podařilo dokončit 
ještě v roce 2020 a zbylé dvě na ni navázaly 

letos. Spolu s tím začaly také práce na 
modernizaci mateřské školy Dělnická.

V druhé polovině roku 2020 byla ZŠ 
Holečkova v městské části Povel rozšířena 
o nový výtah a modernizace se dočkaly 
i čtyři stávající učebny. Ty nyní budou sloužit 
pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a ci-
zích jazyků. A od letošního září se v novém 
učí také žáci ZŠ Slavonín, kde mezi největší 
změny patří bezbariérové úpravy, výstavba 
výtahu a dvou odborných učeben nebo roz-
šíření šaten. Na své si však přišli i pedago-
gové, kteří se dočkali nové sborovny.

Nová střešní učebna
Nejvýrazněji se však proměnila ZŠ Dvor-
ského na Svatém Kopečku. Během rekon-
strukce, která skončila letos v srpnu, byly 
zcela změněny stávající dispozice budovy. 
Vznikla zde nová tělocvična přes dvě pod-
laží, výtah, odborné učebny fyziky a chemie, 
počítačová třída, cvičná školní kuchyňka, 
dílny či zázemí pro učitele. Zároveň došlo 
i k úpravě části střechy, na které vznikla 
venkovní učebna, která je v rámci olomouc-
kých škol jedinečná. 

Rozšíření tělocvičny ve Slavoníně, úpra-
vy sportovního areálu TJ Lokomotiva Olo-
mouc, příspěvek na nafukovací tenisovou 
halu nebo rekonstrukci atletického stadionu, 
to jsou jen některé z investic, kterými město 
Olomouc v roce 2020 podpořilo rozvoj 
sportovišť pro profesionály i amatéry.

Zlepšování podmínek pro 
vrcholové sportovce
Nového trávníku se dočkal i Andrův 
stadion. I když se každoročně provádí 
jeho standardní renovace, bylo už potřeba 
většího zásahu. Na začátku letošního léta 
proběhla velká rekonstrukce hrací plochy 
a výběhových zón za více než 1,5 milionu 
korun. A aby trávník vydržel ve skvělém sta-
vu co nejdéle, pořídilo město i nový traktor 
na jeho údržbu.

Nejvýraznějším investičním projektem 
je však oprava zimního stadionu, která kvůli 
úsporným opatřením v rozpočtu probíhá 
na etapy. Loni bylo nainstalováno nové 
osvětlení a letos došlo ke generální opravě 
střechy za 33 milionů korun. Ta byla dlou-
hodobě ve špatném technickém stavu  
a opravu nebylo možné déle odkládat.

„Nová střecha je mnohem pevnější 
a má dlouhou životnost. Navíc tato kon-
strukce dovoluje i případnou přestavbu 
stadionu na moderní víceúčelovou halu,“ 

vysvětluje primátor Mirek Žbánek výhody 
zvoleného řešení a dodává, že stavební 
firma musela mít hotovo do začátku srpna, 
aby neohrozila další hokejovou sezonu.

Nezapomíná se ani na ty nejmenší
Nového dětského hřiště za necelých 750 
tisíc korun se loni dočkaly děti z Nových 
Sadů. Původní hřiště na Mišákově ulici, 
které bylo v havarijním stavu, bylo loni 
v září nahrazeno moderní herní sestavou 
se skluzavkou, houpačkami a pružinovými 
houpadly. A další přibydou letos. Na pod-
zim se objeví nová dětská hřiště v Drož-
díně i v centru města na Polívkově ulici, 
workoutové hřiště vyroste v parku Malého 
prince v Neředíně a další sportoviště oživí 
park v Řepčíně. To vše vyjde na více než 
dva miliony korun.

Ale ne všechny projekty musí stát 
spoustu peněz. Příkladem jsou chodníkové 
hry, které vznikají na starých a nevyužíva-
ných hřištích, které se tím vracejí zpátky 
do života. První asfaltová plocha v ulici 
Na Vozovce prošla proměnou loni v létě 
a letos v srpnu k ní přibyly plácky v Růžové 
ulici a na Varšavském náměstí.

„Cena jednoho takového hřiště vyjde 
na 50 tisíc korun a děti si na něm mohou 
zahrát hned několik různých her. Ty se 
navíc dají i všelijak modifikovat, a tak děti 

do hry zapojují kromě tělesné aktivity také 
svou fantazii,“ chválí projekt náměstkyně 
primátora pro kulturu, cestovní ruch a sport 
Markéta Záleská. •

ZŠ Holečkova v městské části Povel a jídelna s výdejnou stravy ZŠ Svatoplukova v Řepčíně

Nové dětské hřiště na Mišákově ulici 
a opravená střecha zimního stadionu 
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Olomouc se opět 
proměňuje v město 
květin

Oolomouckou zeleň se stará 
hned několik různých subjek-
tů. A jedním z nich je i měs-

to samotné. To se podílí nejen na 
obnově a nové výsadbě stromů, keřů 
a květinových záhonů, ale i na větších 
projektech, jako je obnova historické-
ho vodopádu v Bezručových sadech.

„Zeleň má v Olomouci své historické 
místo, ne nadarmo se jí říká město květin. 
A přestože zde máme spoustu krásných 
parků, mimo ně je situace o poznání 
složitější. Stav zeleně na mnoha místech 
neodpovídá našim představám. Proto 
se snažíme vybalancovat její údržbu tak, 
aby dávala ekonomický smysl a zároveň 
vyhovovala i obyvatelům Olomouce. Navíc 
se do ulic města snažíme vracet stromy 
a rozkvetlé záhony, což se nám pozvolna 
daří,“ říká náměstek primátora pro měst-
skou zeleň Otakar Štěpán Bačák.

Lípy, japonské třešně, akáty, višně, 
magnólie, trojpuk, kaštan nebo javor, to 
jsou jen některé ze stromů a keřů, které byly 

v uplynulých dvou letech vysázeny v olomo-
uckých ulicích. Nové zeleně se dočkali třeba 
obyvatelé žijící ve Vídeňské, Legionářské, 
Karolíny Světlé, Schweitzerovy, Masarykově 
třídě nebo v parčíku u Hamrysu ve Slavo-
níně, kde byla výsadba spolufinancována 
z projektu Sázíme budoucnost.

Poslední plánovanou letošní akcí je pod-
zimní obnova jižní části stromořadí ve Velko-
moravské ulici v úseku mezi Schweitzerovou 
a Rooseveltovou, kde bude vysazeno  
48 platanů. Další etapa výsadby na severní 
straně ulice je pak plánována na příští rok.

Bezručovy sady oživí vodopád
Protože jde zeleň ruku v ruce s vodou, roz-
hodlo se město obnovit také historický vodo-
pád v Bezručových sadech. Ten zde vznikl už 
v polovině 60. let a letos v létě došlo k jeho 
obnově, která vyšla na 1,8 milionu korun.

„Starý vodopád už zanikl, takže musel 
být kompletně přebudován. Vznikl tak nový 
betonový bazén, do kterého se nainstalo-
valy moderní technologie včetně čerpadla 
a potrubí a došlo i k terénním úpravám okolí 
nádrže a vyčištění hradeb od náletových 
dřevin,“ vyjmenovává potřebné změny in-
vestiční náměstek Martin Major s tím, že ke 
zprovoznění vodopádu dojde na konci září.

Rozkvetlé parky i náměstí
Olomouc je však především městem kvě-
tin. Proto se na zelených plochách objevují 
stále nové a nové květinové výsadby a vý-
sevy, které město zajišťuje prostřednictvím 
Výstaviště Flora Olomouc. V roce 2020 
byla dokončena II. etapa obnovy květino-
vého záhonu na třídě Svobody a proběhla 
i každoroční obnova letničkových záhonů 
v historických parcích. Díky tomu po celé 
léto kvetly nejen Čechovy, Smetanovy 
a Bezručovy sady, ale i park pod Dómem.

Stejně tak se v parcích vysazovaly 
i kvetoucí cibuloviny. Nové záhony začaly 
od letošního roku kvést v ASO parku, pod 
Dómem i v Bezručových sadech. Mimo tyto 
lokality se květy cibulovin objevily také na 
ulicích Hodolanská a I. P. Pavlova.

Ve Smetanových sadech byla navíc za-
ložena také nová květnatá louka, pokračo-
valo se v revitalizaci okolí oranžerie a došlo 
i k obnově centrálního květinového záhonu 
v Rudolfově aleji u Polské ulice.

A protože v historickém centru města 
není pro klasickou výsadbu místo, byly zde 
umístěny alespoň květinové pyramidy a zá-
hony. Novinkou je pak i zelený koutek pod 
radničními slunečními hodinami s množ-
stvím květin a příjemným posezením. •

Největším letošním počinem s přesa-
hem do příštího roku je pak rekonstrukce 
a dostavba MŠ Dělnická, která má za cíl 
nejen celkovou revitalizaci budovy, ale 
především navýšení její kapacity. Budova 
školy bude zateplena, dostane novou reku-
perační jednotku a ve druhém patře bude 
vybudováno nové bezbariérové oddělení. 
Navíc dojde i k úpravě zahrady, kde přibu-
dou nové hrací prvky.

V roce 2020 se podařilo dokončit 
také sedmimilionovou opravu jídelny a vý-
dejny stravy ZŠ Svatoplukova v Řepčíně. 
„Ve škole se už více než 10 let nevařilo 

a strava se dovážela, nicméně i výdejna 
stravy musí splňovat hygienické požadav-
ky na stravovací prostory. Rekonstruk-
ce, jejímž výsledkem je nové, komfortní 
zázemí školy, navíc dovolila rozšířit 
prostory i pro výuku oblíbeného volitelné-
ho předmětu vaření,“ vysvětluje důvody 
modernizace náměstek Konečný.

A pokud vše půjde podle plánů, příští 
rok by se měly začít opravovat další tři ško-
ly a školky. Konkrétně MŠ Husitská v měst-
ské části Povel, MŠ Baarova v Chomouto-
vě a ZŠ Droždín. Celková výše investic je 
odhadována na 36 milionů korun. •

Nová tělocvična ZŠ Dvorského  
na Svatém Kopečku

Rozkvetlé cibuloviny na ulici Hodolanská, stromořadí na Masarykově třídě a květinový záhon na třídě Svobody

Investice
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Útvar hlavního architekta ovlivňuje 
budoucí podobu Olomouce

S těžejním úkolem útvaru hlavní-
ho architekta (ÚHA) spadajícího 
pod odbor strategie a řízení je 

dohlížet na plánovaný rozvoj Olo-
mouce a tvorbu veřejné infrastruktury.

Jednotlivé projekty však neřeší pouze 
z hlediska architektury a urbanismu, jak 
by se mohlo na první pohled zdát, ale  
i z mnoha dalších stránek. Díky tomu jsou 
jím navrhovaná řešení nejen moderní 
a funkční, ale také praktická a příjemná 
na pohled.

ÚHA se kromě jiného zabývá přede-
vším přípravou koncepčních dokumentů, 
studií a investičních záměrů, kultivací 
veřejného prostoru, organizací architek-
tonických soutěží, konzultacemi nebo 
zastupováním města v územních řízeních. 
Navíc nemá na starost jenom velké pro-
jekty a strategie, které ovlivňují Olomouc 
jako celek, ale podílí se i na přípravě 
menších projektů náměstí, ulic, parků 
nebo na zavádění bezpečnostních prvků 
v dopravě.

Základem je týmová spolupráce
„V roce 2019 se z útvaru hlavního archi-
tekta stalo v rámci olomouckého magis-
trátu plnohodnotné oddělení, které tvoří 
jedenáctičlenný tým odborníků z různých 
profesí. Nechybí tam energetik, vodohos-
podář, dva dopravní specialisté, kolegy-
ně, která má na starosti protipovodňová 
opatření a zeleň, cyklokoordinátor nebo tři 
architekti a urbanisté. Každý z nás má svou 
oblast zájmu, ale naše činnost se prolíná 
a vzájemně se doplňuje. Proto je pro nás 
tak důležitá týmová spolupráce,“ vysvětluje 
vedoucí ÚHA architektka Jana Křenková.

Mezi nevýraznější projekty ÚHA z po-
slední doby se řadí například metodika pro 
správné označování provozoven v historic-
kém centru města, nová parkovací politika, 
pravidla pro předzahrádky, koncepce 

veřejných prostranství, plán udržitelné mo-
bility nebo architektonická soutěž o návrh 
podoby nové pobočky městské knihovny 
na Trnkově ulici.

Zapojování veřejnosti
„Město by tady mělo být především pro 
jeho obyvatele. Je důležité, aby se v něm 
dobře žilo a zároveň splňovalo všechny 
moderní standardy. Proto bychom při pří-
pravě nový projektů i úpravě těch stávají-
cích neměli zohledňovat pouze cenu, ale je 
nutné se zaměřit také na další aspekty, jako 
je udržitelnost, ekologie nebo jejich dopad 
na veřejný prostor,“ vyjmenovává primátor 
Mirek Žbánek.

Proto se ÚHA snaží do rozhodování 
o nové podobě města zapojovat také 
veřejnost. A to jak tu širokou, tak i odbor-
nou. Vzhledem k tomu, že jeho činnost totiž 
může ovlivnit podobu Olomouce na desítky 
let dopředu, je nutné pečlivě promýšlet 
každý krok a zároveň brát v potaz názory, 
připomínky a přání Olomoučanů. Z toho 
důvodu se snaží do svého fungování začle-
ňovat i prvky participace. Schází se s od-
bornými skupinami i komisemi městských 
částí, pořádá veřejná projednání, výstavy, 
ankety, besedy nebo workshopy.

„Větší zapojení veřejnosti do rozho-
dování města patří mezi naše priority. 
Nejenže díky tomu získáme tolik potřebnou 
zpětnou vazbu k jednotlivým projektům, 
ale zároveň máme možnost lidem vysvět-
lit, proč jsme zvolili to které řešení. Nikdy 
totiž nelze vyhovět všem a někdo bude mít 
vždy jiný názor. A právě proto je vzájemná 

komunikace tolik důležitá,“ je přesvědčený 
primátor Mirek Žbánek.

Vzhledem k pestré náplni práce ÚHA 
je zřejmé, že nemůže všechno zvládnout 
sám. Na většině projektů proto spolupra-
cuje také s lidmi z jiných odborů olomouc-
kého magistrátu či externími odborníky. 
A to jak ve vztahu k samosprávě, tak 
i státní správě. •

Označování provozoven a re-
klama v městské památkové 
rezervaci Olomouc a jejím 
ochranném pásmu – metodika 
pro kvalitní praxi, tak zní název 
nového manuálu, který od letoš-
ního února radí provozovatelům 
služeb i vlastníkům nemovitostí, jak 
dobře a vkusně upozornit na své 
provozovny, aniž by vytvářeli vizu-
ální smog, který neprospívá měst-
skému veřejnému prostoru.

Více na webu www.olomouc.eu
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„Nikdo z nás z kraje loňského roku ne-
tušil, co nás čeká. Věděli jsme, že bude 
fungovat krizový štáb, ale pandemie byla 
novinka. Když přišly povodně, zase odešly. 
Odstranily se škody a ekonomika opět 
ožila. Ale teď je ten dopad dlouhodobý 
a v mnohém i strukturální,“ vysvětluje na 
úvod primátor.

Jak koronavirus ovlivnil už tak 
dost napjatý městský rozpočet, 
ohrozil plánované investice?
Jako vedení města jsme se hned na 
začátku pandemie shodli, že v prvních 
měsících počkáme a vezmeme si odde-
chový čas, takže se některé investiční 
akce odložily. Třeba výstavbu tramvajové 

trati. Ale jakmile se ukázalo, že jednání 
s vládou – například ohledně kompenzací 
daňových výpadků pro města a obce – 
spějí ke zdárnému konci, tak jsme je opět 
oživili. V době skomírající ekonomiky, byť 
s nějakou kompenzací od státu, jsme ne-
chtěli tlumit ještě investice. To se podařilo 
a rozjela se spousta projektů. Mimo jiné 
se opravují chodníky, silnice i mosty, mo-
dernizují se školy a školky, rozšiřuje se síť 
cyklostezek, začala výstavba tramvajové 
trati a došlo i na výměnu střechy zimního 
stadionu. Tento krok se navíc ukázal jako 
prozřetelný, protože raketový nárůst cen 
materiálů, kterého jsme svědky v posled-
ních týdnech a měsících, by všechno 
výrazně prodražil.

ROZHOVOR

Od voleb, po kterých do primátorského křesla 
usedl Mirek Žbánek, už uplynuly skoro tři roky. 
A i když se toho za tu dobu odehrálo opravdu 

hodně, nejvýrazněji se do myslí lidí zapsala více 
jak rok trvající pandemie koronaviru.

Primátor Mirek Žbánek: 
Chceme být 
inspirativním městem
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Foto: Petr Nejezchleba

Život není jenom o tom 
počítat každou korunu 
a přemýšlet, jestli jsem 
ušetřil, nebo jestli jsem 
si neměl koupit něco 

důležitějšího.

Kromě městských investic jsou 
dalšími tématy tohoto magazínu 
i estetizace a participace. Co pro 
vás tyto dva termíny znamenají?
Termín estetizace jsem si přinesl už ze 
svého působení ve Správě železnic, kde 
jsme se po převzetí nádraží od Českých 
drah začali zabývat tím, jak za poměrně 
malé peníze vylepšit prostředí pro cestující. 
A tuto filosofii se snažím rozvíjet i po svém 
nástupu na radnici. A je o to velký zájem. 
Navíc se nám to daří řešit i prostřednictvím 
místní participace, komisí městských částí 
a občanů.

Například?
V rámci projektu Estetizace veřejných pro-
stranství se nám za posledního dva a půl 
roku podařilo zrealizovat skoro sto padesát 
projektů, což u nás okukují i kolegové z ji-
ných měst. Za relativně malé peníze se nám 
daří odstraňovat také různá nevzhledná 

zákoutí a stará technická zařízení, u kterých 
se k tomu po celá desetiletí nikdo neměl. 
Dobré je také to, že projekt estetizace ob-
čané v místních částech vnímají i jako jeden 
z nástrojů přímé komunikace a stále častěji 
se nám ozývají a děkují za to, že se podařilo 
odstranit staré zábradlí nebo zchátralou 
část chodníku, opravit nějaký křížek, instalo-
vat novou lavičku či odpadkový koš.

Myslíte si, že město dělá pro zapojení 
Olomoučanů do veřejného dění dost?
Hned po vstupu na radnici jsme dekla-
rovali, že to je cesta, kterou se chceme 
spolu s občany vydat. Konec konců celý 
projekt Měníme Olomouc není o tom, že ji 
mění vedení města nebo úředníci, ale že 
pozitivní změny děláme společně s občany, 
spolky, neziskovým sektorem či podnika-
teli. Ta komunikace je navíc dvoustranná. 
V mnohém se shodneme a najdeme 
společné řešení a jinde, kde to z legis-
lativních nebo jiných důvodů nejde, si ty 
věci alespoň vysvětlujeme, aby se nestaly 
předmětem vzájemného nepochopení. 
Proto jsme se přihlásili i k místní Agendě 
21, která je založena právě na co nejužší 
komunikaci s občany, na tom, že přejímáme 
jejich nápady, daleko lépe vysvětlujeme své 

záměry a reagujeme na jejich připomínky. 
Nejsložitější na tom však je, že někdy jsou 
ty připomínky naprosto protichůdné. Co se 
jedné skupině obyvatel líbí, je pro druhou 
naprosto nepřijatelné. Proto je pro nás 
jakožto vedení města jedním z úkolů hledat 
jakýsi kompromis, což se ukazuje asi jako 
ten nejtěžší, který v poslední době máme.

A co byste do budoucna 
v tomto ohledu zlepšil?
Já hlavně chci, aby ta poptávka přichá-
zela přímo od aktivních občanů, kteří 
nám budou pomáhat jednotlivé projekty 
připravovat nebo do nich alespoň vná-
šet své připomínky. Ukazuje se totiž, že 
připomínky k projektům, které jsme tady za 
poslední dva roky s pomocí místní Agendy 
21 zrealizovali, jsou velmi cenné. Ale zatím 
se moc lidí nezapojuje, což je dáno možná 
i historicky, protože ne všichni mají s jedná-
ním s radnicí dobrou zkušenost.

Jak to?
Na jednu stranu je důležité říct, že lidé musí 
akceptovat, že některá řešení jsou třeba 
právně složitá a někdy i neprůchodná a na 
druhé straně máme fakt, že si úředníci 
občas trošku zjednodušovali život a místo 
naslouchání a hledání možných řešení pros-
tě řekli, že to nejde. To je do budoucna po-
třeba zlepšit. A pak je tu otázka finančních 
možností města, které jsou velmi limitované.

Olomouci se také přezdívá měs-
to květin. Je pro vás důležité, 
aby si tuto pověst udržela?
Já jsem se kvůli tomu kdysi do Olomouce 
přestěhoval a také tady i zůstal. A byť byl 
tento přívlastek před nedávnem spíš jen 
nostalgickou vzpomínkou, každý, kdo dnes 
Olomoucí projíždí, musí objektivně uznat, 
že se květiny a zeleň do města opravdu 
vrátily. A to i s tím rizikem, že se občas ob-
jeví nějaký kontroverzní floristický projekt. 

Moderní floristika je přece jen trošku jiná 
než ta, na kterou jsme byli zvyklí z olo-
mouckých parků 80. a 90. let. Ale taková 
je doba. Je dobré tato témata otevírat 
a kombinovat starou podobu záhonů, jak si 
ji pamatujeme z dětství, s moderními floris-
tickými trendy. Zároveň bych si přál, aby se 
do olomouckých ulic a veřejného prostoru 
spolu se zelení, květinami a barvami vrátilo 
také daleko více umění.

Ozývají se však i hlasy, že jsou to 
vyhozené peníze, vy si to nemyslíte?
Vždycky je to o úhlu pohledu. Je to stejné, 
jako když si do bytu koupíte něco hezké-
ho. I když máte napjatý rozpočet, občas 
si prostě uděláte radost, abyste se tam 
cítili dobře. Život není jenom o tom počítat 
každou korunu a přemýšlet, jestli jsem 
ušetřil, nebo jsem si měl koupit něco 
důležitějšího. Ale ano, i takto se na to dá 
pohlížet. Protože hospodaříme s veřejnými 
zdroji, tak té kritice samozřejmě rozumím. 
A třeba v budoucnu zvítězí nějaký chladně 
racionální politický přístup, který řekne, 
ať nesázíme květiny, nedoplňujeme zeleň, 
a místo toho opravujeme hlavně asfaltové 
komunikace. Kdo ví.

Poslední otázka, kde bys-
te rád viděl Olomouc v roce 
2050, jaká je vaše vize?
Už když jsem nastupoval do funkce, řekl 
jsem, že chci, abychom byli inspirativním 
městem. Svět, společnost i technologie 
se vyvíjí překotným tempem a já nejsem 
takový vizionář, abych futuristicky mluvil 
o tom, jak tady budeme jezdit, topit nebo 
jakou budeme mít kulturu. Místo toho bych 
chtěl, aby v žádné oblasti života Olomouc 
nepokulhávala a abychom dokázali skloubit 
všudypřítomnou historickou tradici repre-
zentovanou zejména vojenstvím a církví 
s budoucností, která je naopak úzce spjatá 
s univerzitou. •
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MA21 zapadá do širšího proudu snahy 
města o kvalitnější veřejnou správu. Ta by 
měla být otevřená, efektivní a transparent-
ní. Zároveň by měla občanům umožňovat 
podílení se na rozhodování a rovněž by 
měla spolupracovat s ostatními společen-
skými sektory a respektovat jejich odborné 
názory. Jedině takováto veřejná správa 
totiž může vést k dlouhodobě udržitelnému 
rozvoji jakéhokoliv města či regionu.

„Zásadní součástí místní Agendy 21 je 
zapojování veřejnosti do aktuálně řešených 
a diskutovaných témat. Díky její účasti na 
plánování a rozhodování získává město od 
svých obyvatel tolik potřebnou zpětnou vazbu 
a s ní mnoho důležitých informací,“ vysvětluje 
koordinátorka MA21 Kateřina Přidalová.

Od roku 2020 značně vzrostl počet 
projednání nejrůznějších záměrů a plá-
nů města s veřejností. Zatímco loni jich 
proběhlo devět, tento rok jich bude téměř 

dvakrát tolik. Jejich největší výhodou je to, 
že se jejich prostřednictvím mohou všichni 
Olomoučané aktivně zapojovat do přípravy 
a zpracování různých projektů či tvorby 
strategických dokumentů. Na projednáních 
se řeší nejrůznější témata od revitalizace 
parků a návsí přes novou parkovací politiku 
až po strategický plán rozvoje nebo plán 
udržitelné městské mobility.

V době pandemie navíc probíhala 
veřejná projednání on-line, čímž se otevřela 
další možnost, jak lze s veřejností důležitá 
témata diskutovat.

Na spokojenosti obyvatel záleží
V létě loňského roku proběhl průzkum ná-
zorů a spokojenosti obyvatel s úrovní kvality 
života ve městě. Díky němu Olomouc získala 
cenné připomínky, poznámky a podněty, 
se kterými se průběžně pracuje při rozvoji 
města či při plánování dalších aktivit.

Pozitivním faktem je, že 91 % respon-
dentů je s životem ve městě spokojeno. 
Mezi nejlépe hodnocené oblasti se dostala 
dostupnost a kvalita zdravotních služeb, 
široká síť obchodů a služeb nebo kulturní 
vyžití ve městě. Naopak za největší slabiny 
města Olomoučané označili parkování, 
dopravu, stav a údržbu komunikací, bezdo-
movectví či bezpečnost a kriminalitu.

„Protože tyto oblasti také vnímáme 
jako problematické, pracujeme společně 
s veřejností na nové parkovací politice, 
zprovoznili jsme aplikaci Hlášení závad, 
vydali obecně závaznou vyhlášku proti 
bivakování a táboření na několika veřejných 
místech, vytvořili pozici manažera prevence 
kriminality a podobně. V praxi zde vidíme, 
že sdílení názorů a podnětů veřejnosti 
s městem má svůj význam,“ říká primátor 
města Olomouce Mirek Žbánek.

Důležitá je i osvěta
Avšak cílem MA21 není jenom větší za-
pojení veřejnosti do rozhodování o fun-
gování a budoucnosti města, ale také 
zviditelnění aktuálních témat. Proto se 
Olomouc aktivně zapojuje do nejrůzněj-
ších osvětových akcí.

Mezi ně patří například putovní výstava 
Voda a civilizace, jejímž úkolem bylo 
seznámit veřejnost s významem vody. 

Místní Agenda 21: 
lidé lidem

Do místní Agendy 21 (MA21) se Olomouc za-
pojila ve druhé polovině roku 2019, čímž výrazně 
rozvinula svůj strategický přístup nejen ke zkvalit-
ňování veřejné správy, ale zejména k větší spolu-
práci s obyvateli města při vytváření příjemnější-

ho prostředí k životu. 

místní Agenda 21 podporuje 
udržitelný rozvoj na místní a regi-
onální úrovni a pomáhá zvyšovat 
kvalitu veřejné správy. Konkrétně 
se zabývá:

• správou věcí veřejných 
a územním rozvojem,

• životním prostředím,

• udržitelnou výrobou 
a spotřebou,

• dopravou a mobilitou,

• zdravím,

• vzděláním a výchovou,

• kulturou a volným časem,

• sociálním prostředím

• a globální odpovědností.
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Olomoučané se díky ní mohli dozvědět 
spoustu zajímavých informací nejen o úlo-
ze této životadárné tekutiny v dějinách 
lidstva, ale i o současných hrozbách, které 
přicházejí se změnami klimatu a znečišťo-
váním naší planety.

Mnoho obyvatel se pak zapojilo také 
do celorepublikových kampaní Deset tisíc 
kroků nebo Do práce na kole. Ty mají za 
cíl upozornit na zdravotní a ekologické 
problémy související s dnešním životním 
stylem a zároveň se snaží soutěžní formou 
podporovat udržitelné formy mobility. 
A s ekologií souvisel i další letošní projekt 
Planeta našim dětem, v jehož případě šlo 
o třídění výplňových a obalových materiálů.

Mezi osvětové akce z dílny města Olo-
mouce můžeme zařadit třeba kampaň Řiď 

s(e) rozumem, která upozorňuje uživatele 
sdílených jízdních kol a elektrokoloběžek na 
pravidla správné jízdy, nebo sérii krátkých 
videí Odpadlíci. Ty mají Olomoučany nejen 
pobavit, ale zároveň je nenásilně poučit, jak 
správně nakládat s odpady.

Nezahálelo se ani během pandemie
Velký prostor pro improvizaci, a tím i pro 
vznik nových a inovativních aktivit, vznikl 
s příchodem koronavirové pandemie. 
Díky ní spatřilo světlo světa mnoho zají-
mavých projektů jako například web na 
podporu místních podnikatelů Olomouc 
si pomáhá!, výkup a bezplatná distribuce 
roušek nebo dobrovolnická pomoc s ná-
kupy potravin, léků a hygienických potřeb 
pro seniory. 

A do on-line prostoru se přesunula 
i kultura. Moravská filharmonie Olomouc 
spolu s Moravským divadlem Olomouc 
zorganizovaly sérii nejrůznějších živých 
přenosů koncertů a představení.

Letošní novinkou je také soutěž projek-
tů na základních školách s názvem Vytuň si 
školu!, jejímž hlavním cílem je podpořit in-
spirativní a přínosné nápady žáků druhého 
stupně a zároveň je zapojit do rozhodování 
o možných vylepšeních jejich školy. •

Olomouc se dělí na sed-
madvacet městských částí, 
z nichž každá je v něčem 

jedinečná. S tím souvisejí i rozdílné 
potřeby a problémy jejich obyvatel. 

A aby na ně město mohlo reago-
vat mnohem pružněji, zřídilo komise 
městských částí (KMČ). Ty je zastupují 
a zároveň zprostředkovávají komunikaci 
mezi Olomoučany žijícími v dané lokalitě, 
pracovníky magistrátu a vedením města.

„Když odhlédnu od některých 
drobných komplikací, ke kterým občas 
dochází, tak si myslím, že komise 
městských částí pracují perfektně 
a každá z nich se snaží pro svou oblast 
dělat maximum. To je patrné i ze zpráv 
a přehledů jejich činnosti, jež pravidelně 
dostávám. Navíc se snaží podporovat 
a rozvíjet také komunitní život, což je 
v dnešní době velmi důležité,“ hodnotí 
působení KMČ náměstkyně primátora 
Eva Kolářová, do jejíž gesce spadají.

Mezi jejich hlavní úkoly patří zejmé-
na vypořádávání podnětů a připomí-
nek Olomoučanů, kteří se na komise 
obracejí. A to třeba na pravidelných 
schůzích, které se konají jednou měsíč-
ně. Na těch členové komisí projednávají 
nedostatky ve své části města a navr-
hují řešení, která se jim zdají nejvhod-
nější. Jednání KMČ jsou navíc veřejná 
a občané se do nich mohou aktivně 
zapojovat. KMČ zároveň slouží také 
jako poradní a iniciativní orgán vedení 
města, komunikují s jednotlivými odbory 
magistrátu i městskými organizacemi, 
pořádají společenské akce a informují 
obyvatele o své činnosti či důležitých 
novinkách. Spolu s tím mají za úkol 
i přerozdělování části financí určených 
na opravy chodníků nebo estetizaci 
veřejných prostranství.

„Každá komise má k dispozici tři sta 
tisíc korun, které může použít na drob-
né opravy chodníků a vozovek. Spolu 
s tím bylo v uplynulých letech v roz-
počtu města vyčleněno dva a tři čtvrtě 
milionu korun na větší investiční akce 
navržené jednotlivými komisemi měst-
ských částí. Letos se do toho ale kvůli 
úsporným opatřením upustilo. Co však 
zůstalo, je projekt estetizace veřejných 
prostranství, díky němuž může každá 
KMČ libovolně využít dalších tři sta 
tisíc na zvelebení veřejného prostoru,“ 
dodává náměstkyně Kolářová. •

KMČ propojují 
Olomoučany 
s radnicí

Přehled plánovaných veřejných projednání v roce 2021*

V říjnu se navíc můžete těšit také na projednání strategií rozvoje kultury a cestovního 
ruchu, plánu rozvoje veřejného osvětlení nebo návrhové části územní studie obnovy 
Sadového náměstí na Svatém Kopečku. 

* Termíny se mohou měnit. Více informací na webu 
www.menimeolomouc.eu v sekci místní Agenda 21

ASO park (studie) 29. 9.

Koncepce veřejných prostranství (návrhová část a představení Generelu) 30. 9.

Strategický plán rozvoje města Olomouce (aktualizace) 6. 10.

Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu 7. 10.
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P ro společný postup při čerpání 
dotací se rozhodla města na 
střední Moravě už v roce 2013. 

Tehdy uzavřela města Olomouc, 
Prostějov a Přerov Memorandum 
o spolupráci a společném postupu při 
přípravě na čerpání dotací v plánova-
cím období 2014–2020.

Díky tomu vznikla Olomoucká aglo-
merace, která pracuje prostřednictvím 
Integrované strategie Olomoucké aglome-
race, jejímž nositelem je statutární město 
Olomouc. Jen do poloviny letošního roku 
aglomerace dokázala čerpat z nabíze-
ných prostředků 3,36 miliardy korun na 
169 různých projektů.

„Realizujeme projekty v oblasti městské 
a příměstské dopravy, vzdělávání či pod-
pory kulturního dědictví. Mnoho projektů 
se týká i oblasti vědy a výzkumu, podni-
kání, zaměstnanosti či zlepšení životního 
prostředí,“ popisuje náměstek primátora 
Matouš Pelikán.

Základem je spolupráce
Města a obce v rámci aglomerace spolu-
pracují s dalšími zainteresovanými subjekty, 
například podniky, výzkumnými organizace-
mi či školami. Projekty zahrnují oblasti infra-
struktury pro vzdělávání, udržitelné dopravy 

a rozvoje kulturního dědictví, modernizace 
základních škol či oblast výzkumu a vývoje, 
podnikání a životního prostředí.

„V Olomouci proběhla například 
komplexní obnova radnice, podobně se 
podařilo obnovit poutní baziliku na Svatém 
Kopečku nebo chrám svatého Mořice,“ 
říká primátor Mirek Žbánek. „Pro ekolo-
gickou městskou hromadnou dopravu je 
významnou investicí nákup modernizo-
vaných tramvají, který přispěje ke zvýšení 
dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním 
a pohybovým postižením a pro rodiče 
s kočárky. Dalším významným projektem je 
Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel 
a odstavy tramvají Jeremenkova,“ doplňuje 
náměstek Pelikán.

Příprava nového 
programového období
Úspěšný územní nástroj nazvaný Integrova-
né teritoriální investice (ITI) bude aglo-
merace využívat i v novém programovém 
období 2021–2027. Zkušenosti ukazují, že 
už pomohl nastartovat společné plánování 
a spolupráci tří velkých měst a jejich přiro-
zeného zázemí.

„Naší vizí pro budoucí období je, že se 
Olomoucká aglomerace stane motorem 
nejrychleji rostoucí regionální ekonomi-
ky v ČR a významným hospodářským, 
kulturním a akademickým centrem regionu, 
smysluplně využívajícím svůj rozvojový po-
tenciál pro vyšší kvalitu života všech obyva-
tel v aglomeraci i celého kraje,“ vysvětluje 
primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Nové vymezení jednotlivých 
aglomerací
V současné době probíhá příprava nového 
programového období 2021–2027, které 
už bylo projednáno i olomouckou veřej-
ností. Výraznou změnou v novém období 
je jednotné vymezení všech aglomerací 
v České republice na základě jednotné me-
todiky ministerstva pro místní rozvoj.

Původně tvořilo Olomouckou aglo-
meraci území s 450 tisíci obyvateli 
a 240 obcemi. Nové vymezení, které bylo 
zpracováno Přírodovědeckou fakultou UK 
podle dat mobilních operátorů o denním 
pohybu osob do zaměstnání či za služba-
mi, zmenšilo aglomeraci na současných 
174 obcí. Nyní se Olomoucká aglomerace 
rozkládá na území o rozloze 1 731 km2, ve 
kterém žije 398 tisíc obyvatel. •

Společný postup přináší Olomoucké 
aglomeraci miliardy korun

174 obcí
(43 % Olomouckého kraje)

1 731 km2

(33 % Olomouckého kraje)

398 tis. obyvatel
(63 % Olomouckého kraje)

Co jsou ITI?

Integrované územní investice (ITI) 
jsou nástrojem EU pro podporu 
integrovaného územního rozvoje. 
V České republice jsou imple-
mentovány v jednotlivých aglome-
racích, které jsou považovány za 
oblasti s nejsilnějším potenciálem 
růstu. Cílem ITI je realizace pře-
vážně větších, finančně nákladněj-
ších projektů s významným dopa-
dem na dané území. Důležitou roli 
v tomto procesu hraje také princip 
partnerství spočívající v zapojení 
všech relevantních aktérů do stra-
tegického plánování a řízení.

Více informací o ITI i Olomoucké 
aglomeraci najdete na webu  
www.olomoucka-aglomerace.eu
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Už třetím rokem funguje v Olo-
mouci projekt Estetizace veřej-
ných prostranství, díky kterému 

mohou jednotlivé komise městských 
částí (KMČ) rozvíjet a kultivovat ve-
řejný prostor ve své lokalitě.

Každá ze sedmadvaceti komisí zřizo-
vaných městem má na estetizaci veřejných 
prostranství svůj vlastní rozpočet, se kte-
rým mohou nakládat dle svého uvážení.

Projekt funguje od roku 2019 a spo-
čívá v tom, že každá komise dostane 
300 tisíc korun na to, aby ve své lokalitě 
nějakým způsobem zvelebila veřejný 
prostor a zpříjemnila tak život lidem, kteří 
tam žijí. Přidělenou částku navíc mohou 
využít zcela podle svého uvážení a sami 
rozhodnout, kolik akcí celkem zrealizují.

„Jednotlivé komise městských částí 
jsou jakýmsi prostředníkem mezi obyvateli 
Olomouce a magistrátem, takže by měly 
vědět nejlépe, co obyvatelům jednotlivých 
částí města chybí nebo co by chtěli vy-
lepšit. V rámci projektu estetizace si proto 
mohou sami zvolit, co má prioritu a co se 
bude ten daný rok přednostně upravovat,“ 
vysvětluje fungování projektu Estetiza-
ce veřejných prostranství náměstkyně 

primátora Eva Kolářová, která má KMČ na 
starosti. „Estetizace veřejných prostranství 
je založena na delegování pravomocí. Je 
to další krok, jak Olomoučany zapojit do 
rozhodování o městě,“ dodává.

Více menších projektů
Městské části si mezi sebe každoročně 
rozdělují více než 8 milionů korun, za které 
se po celém městě opravují drobné výmoly 
na cestách i chodnících, vysazuje se nová 
zeleň, vylepšují dětská hřiště a sportoviště, 
doplňuje městský mobiliář, umisťují pamětní 
desky, rekonstruují drobné památky nebo 
se upravují veřejná prostranství. Zároveň 
dochází také k bourání nevyužívaných 

objektů, odstraňování nelegálních skládek 
a graffiti nebo třeba k nákupům techniky 
pro pořádání společenských akcí.

„Ozývaly se hlasy, aby se v rámci partici-
pativního rozpočtu každý rok dělalo jen ně-
kolik málo větších projektů, které by vzešly 
z jakési soutěže mezi městskými částmi. Ale 
my jsme se rozhodli vydat jinou cestou. Díky 
ní se nám za dva a půl roku povedlo zreali-
zovat zhruba sto padesát projektů,“ hodnotí 
projekt Estetizace veřejných prostranství 
primátor města Olomouce Mirek Žbánek 
s tím, že se za relativně malé peníze podařilo 
odstranit také nevzhledná zákoutí či stará 
technická zařízení, u kterých se k tomu po 
celá desetiletí nikdo jiný neměl.

Měníme Olomouc do krásy: 
Estetizace veřejných prostranství 

Odstranění požární nádrže na Tabulovém Vrchu (před a po)
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Složité začátky
Začátky Estetizace veřejných prostran-
ství v podání komisí městských částí byly 
poněkud složitější. Nikdo pořádně nevěděl, 
co to vlastně znamená a co by s těmi 
penězi měli dělat. Ale tyto problémy časem 
ustoupily a vše začalo fungovat tak, jak 
má. Hned v prvním roce se tak podařilo 
uskutečnit více než osm desítek různých 
projektů, které pomohly oživit olomoucká 
veřejná prostranství.

„Většina komisí si už uvědomuje, že 
každý požadavek musí projít přes několik 
různých lidí, získat potřebná povolení a až 
poté může dojít k jeho realizaci. Ne všude 
jde totiž vysadit strom nebo umístit lavičku. 
Například některá místa nejsou v majet-
ku města a jinde zase vedou inženýrské 
sítě,“ vysvětluje vedoucí oddělení komisí 
městských částí a detašovaných pracovišť 
Daniela Horňáková a dodává, že se komise 
v čerpání prostředků z participativní části 
rozpočtu rok od roku zlepšují.

Úspory během pandemie
Stejnou částku jako v roce 2019 měly měst-
ské části získat z rozpočtu i v roce 2020, ale 
koronavirová pandemie tyto plány změnila. 
Město muselo začít šetřit, což se dotklo 
také projektu estetizace. Místo původně 
plánovaných osmi milionů si tak komise 
rozdělily pouze polovinu. A přestože každá 
z nich měla k dispozici jen 150 tisíc korun, 

udělaly maximum možného.
„Přes všechny potíže, které loňský rok 

provázely, hodnotím práci komisí kladně. 
Odvedly dobrou práci, dokázaly se vyrov-
nat i se zkrácením rozpočtu a vyčerpaly 
celé čtyři miliony, které měly k dispozi-
ci,“ chválí fungování komisí náměstkyně 
Kolářová s tím, že se podařilo uskutečnit 
celkem 54 různě velkých projektů.

A letos městské části hospodaří opět 
s plnou částkou osmi milionů korun. „Do 
konce prázdnin jsme komisím pomohli 
domluvit realizaci už skoro padesáti růz-
ných projektů a další by měly následovat,“ 
očekává Horňáková. „Podle našich zkuše-
ností přijde další vlna záměrů v průběhu 
podzimu,“ upřesňuje s tím, že na většině 
letošních projektů se stále pracuje.

Nejenže je potřeba jejich realizaci zkoor-
dinovat s jednotlivými odbory a dodavateli, 
které se na jejich přípravě podílejí, ale záro-
veň je nutné brát v potaz také okolní pod-
mínky, které nelze ovlivnit. Ty hrají velkou roli 
třeba při výsadbě zeleně, která by se měla 
vysazovat pouze v určitém ročním období.

Pestrá paleta projektů
Obyvatelé každé městské části mají v okolí 
svého bydliště zájem o něco jiného, čemuž 
odpovídají i projekty, které se tam realizují. 
Některá témata jsou však univerzální a trápí 
skoro všechny. Například stav městských 
komunikací. Chodníky a cesty se proto 

O veřejných 
prostranstvích

Olomouc je krásné město, 
je na čem stavět a určitě je 
co zlepšovat.

Čistě teoreticky je město řetěz-
cem prostranství ulic, náměstí, parků 
a veřejně přístupných staveb, které 
se v nich nacházejí, jako jsou radni-
ce, školy nebo kostely.

Naše město je navíc historicky 
rostlé. Kolem středověkého jádra je 
prstenec parků – pozůstatek koliště 
největší pevnosti Rakouska-Uherska. 
Na něj navazuje zástavba z přelomu 
19. a 20. století a připojené vesnice. 
Tak vznikla Velká Olomouc, ke které 
po válce přibyl ještě prstenec sídlišť 
a po revoluci satelity.

A to vše je propojeno veřejným 
prostranstvím, jehož kvalita je zásad-
ní pro dobrý život ve městě.

Obecně by se město mělo spíše 
zahušťovat a ne se bezbřeze rozši-
řovat do krajiny. Zároveň by mělo 
být chytře obsluhováno veřejnou 
dopravou a cyklostezkami. V zá-
padních centrech je automobilová 
doprava upozaďována a namísto auty 
přeplněných silnic vznikají zklidněné 
obytné ulice. Ale není to mávnutím 
kouzelného proutku. 

Ulice jsou přeplněny sítěmi, nedá 
se v nich snadno vysazovat stro-
my a je důležité vyřešit také jejich 
dopravní obsluhu. Co s tím? Je to 
mravenčí práce. Nicméně směr vývo-
je je nastolen.

Nejen město, ale i soukromí sta-
vebníci by měli usilovat o maximální 
parkování v suterénu, kultivované 
přízemí nejlépe s výlohami a nové 
či zrekonstruované ulice s uspořá-
danými sítěmi a novými stromy. Ty 
staré totiž dožívají a nové ve štěrku 
nevyrostou.

Obytné a milé ulice, živé parky 
a náměstí jsou fajn. Všichni totiž 
nemohou o víkendu na chatu. Raději 
každý den vyrazí na kafe či na hřiště. 
A čím lépe se jednotlivé stavby pro-
vedou, tím déle vydrží. Lidé je budou 
mít rádi a budou mít snahu o jejich 
údržbu a zlepšování. 

Toto by měl být příspěvek naší 
generace. •

Lukáš Blažek
architekt, Ječmen studio

Odstraňování pískoviště a betonových ploch v Nových Hodolanech, 
opravené hodiny na ZŠ Nemilany a nové vybavení dětského hřiště v Týnečku

Estetizace
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Projekt Estetizace veřejných prostranství

2020 2021 (do září)

Účel Místní část Kč Místní část Kč

Opravy komunikací
Černovír, Droždín, Holice, Lazce, 
Lošov, Neředín, Nové Sady, Nový Svět, 
Olomouc-střed, Slavonín

754 tis.

Holice, Chválkovice, Lazce, Lošov, 
Neředín, Nová Ulice, Nové Hodolany, 
Nové Sady, Pavlovičky, Povel, Řepčín, 
Slavonín, Topolany, Týneček

2 861 tis.

Revitalizace veřejných prostranství 
a parků, výsadba a údržba zeleně

Lazce, Nedvězí, Nové Hodolany, 
Olomouc-západ, Pavlovičky, Řepčín, 
Slavonín, Svatý Kopeček

746 tis.
Chomoutov, Lazce, Nedvězí, Nové Ho-
dolany, Olomouc-střed, Olomouc-západ, 
Slavonín, Svatý Kopeček, Tabulový Vrch

1 465 tis.

Odstranění nevyužívaných objektů 
a komunikací, černých skládek, 
graffiti

Nové Hodolany, Pavlovičky, Povel, 
Slavonín, Tabulový Vrch

679 tis. Droždín, Slavonín, Tabulový Vrch 58 tis.

Rekonstrukce veřejného osvětlení Holice, Nová Ulice 351 tis. Nový Svět, Radíkov 530 tis.

Terénní úpravy dětských hřišť 
a sportovišť, nákup vybavení

Černovír, Nedvězí, Týneček 243 tis.
Černovír, Hejčín, Nedvězí, Nové 
Hodolany, Slavonín, Staré Hodolany

546 tis.

Opravy a doplnění městského 
mobiliáře, umístění pamětních 
desek

Droždín, Hejčín, Chválkovice, Lošov, 
Nové Hodolany, Radíkov

371 tis. Chomoutov, Nedvězí 131 tis.

Mobilní kamery a preventivní 
radary

Chválkovice 149 tis. - -

Příprava studie
Chomoutov, Nedvězí, Nemilany, Ře-
pčín, Svatý Kopeček

148 tis. - -

Opravy objektů, budov a jejich 
okolí

Nemilany 42 tis. Hejčín, Řepčín 200 tis.

Vybavení pro pořádání akcí Chomoutov, Lošov, Řepčín 242 tis. - -

Celkem 3 725 tis. 5 791 tis.

v posledních dvou letech opravovaly v cel-
kem osmnácti městských částech.

S tím souvisí i instalace nebo obnova 
městského mobiliáře, veřejného osvětlení 
či nejrůznějších bezpečnostních prvků, jež 
by měly poskytovat větší ochranu chodcům 
i řidičům. Zatímco někde potřebují další 
odpadkové koše nebo lavičky, jinde volí 
raději nové lampy, zábradlí, svodidla či 
kamery s preventivním radarem.

Velký zájem je také o výsadbu nové 
zeleně nebo úpravy parků, vnitrobloků a ve-
řejných prostranství. V některých čtvrtích 
postupně realizují rozsáhlejší projekty spo-
čívající v obnově větších území, a v jiných 
se naopak soustřeďují na menší akce, jako 
je například výsadba samostatně stojících 
stromů, květinových záhonů či živých plotů.

Podobně je tomu také v případě dět-
ských hřišť a sportovišť. Zatímco některé 
KMČ v průběhu několika let postupně 
upravují jedno místo, jiné za stejnou dobu 
raději realizují více menších projektů. 
Kromě jiného pořídí třeba novou houpačku 
nebo sítě zabraňující zalétávání míčů, které 
sice nestojí tolik peněz, ale obyvatele dané 

lokality potěší a zpříjemní jim aktivní trávení 
volného času na čerstvém vzduchu.

Důležitá je také péče o nejrůznější ob-
jekty včetně drobných památek v majetku 
města. Kromě klasických věcí, jako je umis-
ťování pamětních desek nebo odstraňování 
graffiti dochází v rámci participativního 
rozpočtu i k opravám menších nemovitostí, 
jako jsou kaple či pergoly. A občas dojde 
i k renovaci určité části větší budovy, tak 
jako tomu bylo v případě historických hodin 
zdobících ZŠ Nemilany.

A kde se nemůže stavět ani opravovat, 
tak se alespoň připravují nejrůznější studie 
nebo se bourá. Někdy je totiž lepší odstra-
nit starý nevyužívaný objekt, než vybudo-
vat něco nového. Takto se KMČ zbavují 
například zbytečných betonových ploch, 
nevyužívaných pískovišť, nelegálních skládek 
odpadu nebo třeba staré požární nádrže.

„Vzhledem k mimořádné úspěšnosti 
projektu Estetizace veřejných prostranství 
mezi Olomoučany i komisemi městských 
částí bychom v něm chtěli pokračovat i v ná-
sledujících letech. Přestože si uvědomuje-
me, že by město mělo šetřit, neradi bychom 

sahali zrovna na peníze určené na participa-
ci a estetizaci,“ dodává primátor Žbánek. •

Nová výsadba na Lazcích

Všechny projekty Estetizace veřejných prostranství najdete na www.menimeolomouc.eu
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Rozvoj olomouckých parků a lesů 
jde ruku v ruce s moderními trendy

O lomouc je známá především 
jako město květin. Ale to není 
vše, co nabízí. Mimo jiné dis-

ponuje také jedinečným prstencem 
historických parků či rozlehlými lesy. 
Proto je jednou z priorit vedení měs-
ta jejich oživení a udržitelný rozvoj 
v souladu s přírodou.

„Když se rozhlédnu po městě, není po-
chyb o tom, že je Olomouc městem květin. 
Jsem rád, že se nám podařilo navázat na 
její pestrobarevnou minulost a znovuoživit 
naše kulturní dědictví. Kvetou zde parky, 
ulice i náměstí. Dokonce jsme pro Olo-
moučany zorganizovali soutěž o nejkrás-
nější květinovou výzdobu,“ pochvaluje si 
primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

První veřejné zahrady, které předchá-
zely dnešním parkům, začaly v Olomouci 
vznikat už před dvěma sty lety. Výsadba 
historicky prvního stromořadí v místě 
původní barokní pevnosti mezi Terezskou 
a Kateřinskou branou je pak datována 
do roku 1820. Linii zbořených hradeb 
postupně nahradily Smetanovy, Čechovy 
a Bezručovy sady, k nimž se následně 
přidala i botanická zahrada s rozáriem. 
Díky tomu se celková rozloha zeleného 
prstence kolem městského centra rozrost-
la na více než 47 hektarů.

Nové parky i revitalizace 
těch stávajících
„K plánování i údržbě městské zeleně se 
snažíme přistupovat koncepčně. Nová 

Strategie zeleně a management údržby 
nám radí, jak pečovat o jednotlivé plochy, 
které rozčlenila do několika různých tříd. 
To nám v každé z nich umožňuje nastavit 
vhodný a ekonomicky udržitelný režim 
péče v souladu se současnými trendy  
i s ohledem na změny klimatu,“ vysvětluje 
náměstek primátora pro městskou zeleň 
Otakar Štěpán Bačák.

Jednou z dlouhodobých priorit města 
je také propojení městských parků s pří-
městskou krajinou. S tím souvisí i rozvoj 
prstence historických parků. Obnovy se 
dočká například zanedbaný ASO park, 
jehož postupná revitalizace už začala. 
V září navíc proběhlo veřejné projednání 
jeho nové podoby, kterou by měl v násle-
dujících letech získat.

Další park, který by měl doplnit zelený 
prstenec okolo historického centra, vznik-
ne v prostoru mezi Dlouhou ulicí a Mlýn-
ským potokem v městské části Lazce. 
Zde by měl vyrůst přírodě blízký prostor 
se snadným přístupem k vodě, pobytovou 
loukou a herními prvky pro děti. V červnu 
se o jeho budoucí podobě jednalo s veřej-
ností a nyní se pracuje na projektové 
dokumentaci. Park na Dlouhé je zároveň 
první vlaštovkou v rozvoji rekreačního 
potenciálu okolí Mlýnského potoka a jeho 
propojení s příměstskou krajinou.

V územním plánu i Strategii zeleně 
město navíc počítá i s rozvojem okrs-

kových parků na sídlištích. Do akčního 
plánu pro nejbližší období se dostaly 
například parky U Kapličky na Nových 
Sadech, Lazecká na Lazcích, u hřbitova 
na Nové Ulici nebo v místě brownfieldu 
u Klášterního Hradiska.

Udržitelná budoucnost 
městských lesů
Město Olomouc vlastní lesy už více než 
sedm století. Svůj první les, kterým je 
Království u Grygova, získalo od krále 
Václava III. v roce 1306 a pečuje o něj 
dodnes. V průběhu let k němu navíc 
přibývaly další, díky čemuž dnes hospo-
daří na zhruba čtyřech tisících hektarech 
lesních porostů.

I z toho důvodu se Lesy města 
Olomouce, které se o olomoucké lesní 
hospodářství starají, nesoustřeďují na 
jejich rozšiřování, ale zejména na jejich 
obnovu, přírodě blízké úpravy a dlouhodo-
bě udržitelné hospodaření.

„V dnešní době ovlivněné změnami 
klimatu a různými přírodními kalamitami je 
nutné lesy spravovat nejen s péčí řádného 
hospodáře, ale především s ohledem na 
ekologii a trvalou udržitelnost. Nesmíme 
však zapomínat ani na jejich rekreační 
funkci,“ vysvětluje primátor Žbánek. „Dlou-
hodobě se snažíme našim lesům vracet 
jejich přírodní ráz. Třeba les Království by 
měl projít revitalizací a opět se stát plno-
hodnotným lužním lesem, tak jako tomu 
bylo v minulosti,“ dodává. •
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M imořádnou historii Olomouce 
z velké části utvářela církev, 
o čemž svědčí desítky kostelů 

a klášterů, do jejichž oprav teď putují 
stovky milionů korun.
Rozsáhlý poutní areál na Svatém Kopečku 
prochází rekonstrukcí už od 90. let. Druhá 
etapa obnovy národní kulturní památky 
skončila letos. Zvelebený interiér, obno-
vené fresky či restaurovaný hlavní oltář 
nejsou jediným výsledkem. Novinkou je 
i vytvoření atraktivního prohlídkového okru-
hu a nové muzeum. Celkové náklady druhé 
etapy byly 114 milionů korun.

Dalším příkladem je oprava kostela 
svatého Mořice, která taktéž skončila 
letos a vyšla na 123 milionů korun. Chrám 
dostal novou fasádu i střechu a renovace 
se dočkaly také kamenné prvky, portály, 
historické dveře či zdivo obou věží. Uvnitř 
té jižní navíc vzniká malé muzeum.

Neméně zajímavou akcí je proměna 
Zdíkova paláce v areálu Arcidiecézního 
muzea Olomouc za zhruba 50 milionů 
korun, který se po rekonstrukci více otevře 
přirozenému světlu. V podkroví bývalého 
kapitulního děkanství pak vznikne i nový 
výstavní prostor. Stavební práce začaly 
letos v únoru a potrvají do jara. •

Církev opravuje své
nemovité poklady

Zářivě bílá moderní budova v jižní 
části nemocničního areálu vedle 
Dětské kliniky se zároveň stala 

i Stavbou Olomouckého kraje 2020.
Pavilon šetrný k přírodě se pacien-

tům otevřel v říjnu loňského roku a tvoří 
ho celkem šest podlaží. Pět nadzemních 
a jedno podzemní. Lidé na nich najdou 
nové vyšetřovny, odběrová místa, výkono-
vé místnosti, denní stacionáře či moderně 
řešené čekárny.

Velkou změnou prochází i areál nemoc-
nice. Přibyl zde druhý vjezd z Hněvotínské 
ulice, téměř 300 nových parkovacích míst 
a opravy se dočkaly i některé chodníky, 
které by teď měly být mnohem bezpečnější.

Atraktivní venkovní prostory pro své 
pacienty získala také psychiatrická klinika. 
U její budovy vznikla nová, uzavřená zahra-
da, která je rozdělena na několik různých 
zón. A to meditační, užitkovou, odpočinko-
vou a malý lesík.

Nové využití našel i Fort Tafelberg, který 
se taktéž nachází v areálu fakultní nemoc-
nice. Do doposud nevyužívaných kasemat 
v jižním křídle valu pevnůstky se přesunul 
sklad centrální spisovny, což bylo možné 
jen díky stavebním úpravám fortu. •

Fakultní nemocnice
má nový ambulantní
pavilon Hemato-
onkologické kliniky

Co dalšího se
děje ve městě

Tou je dostavba dvoupodlažního 
centrálního křídla budovy B, je-
jímž jádrem je Knihovna Milady 

Horákové se studovnou.
Modernizací, která skončila na začátku 

letošního roku, fakulta získala i nový vstup, 
vnitřní foyer, atrium a zázemí pro studenty. 
Díky rekonstrukci se také rozšířil prostor 
pro knihy, který je nyní o polovinu větší 
než v původní knihovně. Perličkou je pak 
přístupná střešní terasa.

Lepší podmínky pro výuku i příjemné 
zázemí nabízejí studentům Univerzity Palac-
kého i nové učebny v areálu přírodovědec-
ké fakulty v Holici. Ty byly dokončeny loni 
na podzim a díky rekonstrukci a přístavbě 
přízemní části budovy mohou studenti 
využít i nové samostudijní boxy.

Pro olomoucké panorama je však nej-
důležitější rekonstrukce univerzitní budovy 
v Kateřinské ulici, kterou má ve správě 
cyrilometodějská teologická fakulta. Na 
střechu budovy se totiž vrátila nárožní věž, 
jejíž hrot se nyní tyčí do výšky 11 metrů 
nad střešní římsou. •

Právnická fakulta
dokončila největší
investici ve své
moderní historii
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Udržitelná rozumná řešení 
založená na datech. Tak by se 
dala popsat oblast Smart City, 

jejímž cílem je usnadnit lidem život. 
A to si uvědomuje i vedení města, 
které začalo toto odvětví koncem 
roku 2018 plánovitě rozvíjet.

Z toho důvodu rozšířilo odbor infor-
matiky o agendu Smart City a rozhodlo 
o vzniku odborné komise zabývající se 
touto problematikou. Cílem těchto kroků 
bylo shromáždění potřebných dat a vypra-
cování koncepční strategie v podobě Plánu 
pro chytrou Olomouc, což se nakonec díky 
dotacím povedlo.

Čistá energetika, eGovernment, 
efektivní a udržitelná mobilita nebo chytrý 
veřejný prostor. To jsou jen některé z ob-
lastí Smart City, kterými se tento strategic-
ký dokument zabývá. Chytrá řešení je totiž 
možné zavést skoro kdekoliv, kvůli čemuž 
se s nimi setkávají zaměstnanci magistrátu 
napříč různými odbory.

Jasné plány do budoucna
Momentálně je v běhu realizace řady 
projektových záměrů vycházejících z Plánu 
pro chytrou Olomouc. Konkrétně začaly 
práce na vytvoření Portálu občana, který od 
příštího roku Olomoučanům umožní platit 
městské poplatky kartou přímo z pohodlí 
domova. Dále byla zřízena pozice městské-
ho energetika, který bude mít na starost 
zavedení a certifikaci normy ISO 50 001. 
Ta by měla městu zajistit přehled o spo-
třebě energií a zároveň ukázat na objekty, 
u kterých by ji šlo efektivně snížit a tím 
výrazně ušetřit.

Zároveň byly zahájeny aktivity na 
podporu vnitřního inovačního ekosystému 

nebo aktivnějšího zapojování Olomoučanů 
do rozvoje města. V tomto směru jsou ne-
výraznější aktivity spojené s místní Agendou 
21, mezi které patří například participativní 
rozpočty základních škol nebo veřejná 
projednání, z nichž jedno bylo věnované 
i samotnému Plánu pro chytrou Olomouc.

„Rádi bychom rovněž do budoucna 
rozšířili využívání dopravní řídicí ústředny 
například o detekci volných parkovacích 
míst nebo ovládání proměnného digi-
tálního značení. Nadále pokračujeme 
v rozšiřování městské mobilní aplikace 
Moje Olomouc o další funkce“, doplňuje 
náměstek primátora pro oblast Smart City 
Matouš Pelikán.

Máme na to data
Dalším z chytrých řešení je publikace 
a rozvoj otevřených dat, která jsou veřejně 
dostupná a lze je snadno a bez omezení 
využívat. Takovéto poskytování dat široké 
veřejnosti má totiž nespočet výhod. Mezi 
ty hlavní patří větší transparentnost veřejné 
správy, ekonomický potenciál v podobě no-
vých možností podnikání, vznik užitečných 
aplikací nebo zvýšení hodnoty dat, jejichž 
nejlepší využití často najde někdo jiný než 
jejich autor.

„Získávání dat a jejich využívání pro 
rozhodování jsou klíčovým faktorem 
fungování chytrého města. Proto musíme 
umět data nejen generovat, ale správně 
je i využívat pro řízení města,“ dodává 
náměstek Pelikán.

Město Olomouc nedávno spustilo nový 
datový portál data.olomouc.eu, kde si uživa-
telé mohou prohlédnout vzniklé interaktivní 
aplikace nebo vstoupit do databáze otevře-
ných dat, kterou město postupně rozšiřuje. •

Olomouc jde vstříc 
chytrým řešením

V chytrém městě 
se žije lépe

Už řadu let se snaží správa 
Olomouce aplikovat principy 
chytrého města. Naráží to 

často na jeden problém; spousta 
lidí pořád neví, co si vlastně pod 
pojmem Smart City představit. 

Jak veřejnosti pojem chytré město 
vysvětlit? Nejlépe na konkrétních 
příkladech. Olomouc má partnerské 
město Tampere. Finsko je průkopníkem 
moderních a praktických řešení a mezi 
finskými městy je právě Tampere jedním 
z tahounů. Jak se tam lidem žije? Mys-
lím, že příjemněji a snadněji. 

Vedení města o svých projektech 
rozhoduje na základě dat, analýz a po 
projednání s lidmi, kterých se to týká. 
Obyvatelé při komunikaci s městem 
využívají moderní technologie. Reálně 
mohou ovlivnit, jak funguje veřejná 
knihovna, jak se využívá sportoviště, 
kudy vedou linky MHD. Nemusí si pa-
sivně stěžovat, mohou věci sami aktivně 
měnit. Také efektivní práce s daty městu 
ukazuje, co jak udělat. 

V Olomouci už některé prvky chyt-
rého města využíváme. Na systém inte-
ligentních tramvajových zastávek si už 
všichni zvykli. Máme také propracovaný 
systém telematiky – napojené křižovatky 
na dopravní řídicí ústřednu, což nám 
umožňuje koordinované řízení, prefe-
renci vozů MHD a zajišťuje dispečerům 
přehled o situaci. Ti pak mohou aktivně 
řídit dopravní značení nebo jinak nastavit 
semafory, aby nedocházelo k zácpám. 

A budoucnost? Mobilní aplikaci 
Moje Olomouc doplňujeme o další 
užitečné funkce. Chceme, aby člověk ve 
chvíli, kdy ve městě narazí na nějaký pro-
blém, nemusel nikam telefonovat nebo 
osobně chodit, ale všechno jednoduše 
zvládnul z této aplikace. Připravujeme 
projekt digitální identifikace občana, kte-
rý umožní vyřizování úředních záležitostí 
bez návštěvy úřadu, včetně administrace 
a plateb. Snažíme se využívat data pro 
další plánování a zveřejňovat je pro jejich 
další užití. Když víme, kudy jezdí nejvíc 
lidí na kole, víme taky, kam umístit nové 
stojany na kola. A tak dále.

Přesně tohle je to usnadnění života, 
o kterém jsem hovořil na začátku. Po-
hodlnější život a možnost ovlivnit to, jak 
vypadá svět kolem nás. •
Matouš Pelikán
náměstek primátora
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Nová vozovna dopravního podni-
ku, podpora mikromobility, nová 
parkovací politika, aktualizace 

cyklogenerelu nebo Bezpečná cesta do 
školy, to jsou jen některé z projektů, na 
kterých se Olomouc v rámci zkvalitnění 
dopravy v poslední době podílí.

Všechny tyto akce navíc spadají do 
akčního plánu, který reaguje na jednotlivé 
cíle a opatření vytyčené v Plánu udržitelné 
městské mobility Olomouc (PUMMO) 
a minimálně do roku 2022, výhledově až 
do roku 2030, bude určovat, jaké kroky 
v této oblasti město podnikne. Plán je navíc 
každoročně aktualizován, takže odpoví-
dá současným potřebám Olomoučanů 
i finančním možnostem města.

O ambicích Olomouce v tomto ohledu 
svědčí také její členství v evropské síti 
měst Civitas a její československé odnoži  
Civinet, jejímž je dokonce manažerem. 
„Tyto sítě se zaměřují především na pod-
poru udržitelné mobility a kvality života ve 
městech, čehož chtějí dosáhnout skrze 
sdílení svých poznatků a realizovaných 
opatření. K tomu slouží i nejrůznější semi-
náře a konference, na jejichž organizaci 
se město také podílí,“ vysvětluje Martin 
Luňáček z útvaru hlavního architekta.

Budoucnost je potřeba 
dobře plánovat
Kromě viditelných investičních akcí, jako 
je výstavba tramvajové trati na Nové Sady 
a Povel, oprava ulice 8. května, rozšiřování 
sítě cyklostezek na území města nebo pravi-
delná údržba silnic, chodníků, lávek a mostů, 
totiž vznikají i méně výrazné, ale o to důleži-
tější dlouhodobé plány a strategie.

Mezi ty nejdůležitější patří právě PUM-
MO, na jehož přípravě se podíleli nejenom 
odborníci, ale i Olomoučané. Plán má za 
úkol kromě rovnoměrného a vyváženého 
rozvoje všech druhů dopravních prostředků 
i zvýšení bezpečnosti, zlepšení veřejného 
prostoru nebo životního prostředí.

„Jedním z opatření pro podporu udr-
žitelné mobility je i změna cenové politiky 
v městské hromadné dopravě. Zlevnili jsme 
celoroční jízdné a naopak jsme sjednotili 
cenu jednorázových a SMS jízdenek. Navíc 
už od roku 2019 mohou v celé zóně 71 
bezplatně cestovat lidé nad 65 let a od 
letošních prázdnin se k nim přidal i dopro-
vod dětí do tří let,“ vyjmenová podpůrná 
opatření primátor Mirek Žbánek.

K dlouhodobějším projektům pak patří 
mimo jiné příprava nové vozovny DPMO. 
Na začátku loňského roku bylo schváleno 
její umístění v areálu bývalých kasáren 
v Neředíně a nyní se pořizuje technicko-
-ekonomická studie, která stanoví podmín-
ky pro další stupně projektové přípravy. 
Spolu s tím probíhá také majetkoprávní 
příprava území.

Nová parkovací politika
Hodně se diskutuje také o nové městské 
parkovací politice. Ta reaguje na nejpalčivěj-
ší problémy, jako je třeba parkování na sídli-
štích, v historickém centru města nebo jeho 
nejbližším okolí, a zároveň se je snaží řešit 

tak, aby bylo parkování v Olomouci z dlou-
hodobého hlediska udržitelné a odpovídalo 
potřebám obyvatel i návštěvníků. Poslední 
veřejné jednání na toto téma proběhlo v po-
lovině září a nyní se pracuje na finální verzi 
dokumentu. Ten by měl být hotov a schválen 
do konce letošního roku a první opatření by 
se měla realizovat v průběhu příštího roku.

Společně s parkovací politikou města 
Olomouce vznikne také nový fond mobility, 
kam zamíří veškeré finanční prostřed-
ky vybrané na parkovném. Z něj se pak 
bude hradit výstavba nových parkovacích 
míst i investice do zvyšování bezpečnosti 
v dopravě, kde magistrát už nyní podniká 
spoustu různých kroků.

Nejenže buduje nová bezpečnostní 
opatření, ale společně s dopravním cen-
trem Semafor, městskou policií a dalšími 
organizacemi každoročně organizuje i nej-
různější preventivní a osvětové akce pro 
děti i dospělé. Navíc během léta magistrát 
sesbíral a vyhodnotil bezpečnostní podněty 
od komisí městských částí, na jejichž zákla-
dě navrhl vedení města nová opatření a na 
podzim bude ve spolupráci s olomouckými 
základními školami aktualizovat svůj úspěš-
ný projekt Bezpečná cesta do školy. •

V olomoucké dopravě  
hraje hlavní roli udržitelnost

Řiď s(e) rozumem – patero 
správné jízdy na (sdílených) 
kolech a e-koloběžkách

1. parkuj s rozmyslem
2. nejezdi po chodníku
3. sleduj značky
4. dávej bacha na cestu
5. nejezdi pod vlivem

www.sdilena.olomouc.eu

Centrum Semafor se zaměřuje 
na dopravní výchovu a s ní spo-
jené volnočasové aktivity pro děti 
i širokou veřejnost. Zájemci se zde 
mohou naučit teorii a následně 
si ji vyzkoušet v praxi na dětském 
dopravním hřišti. To tvoří celkem 
950 metrů asfaltových cest, které 
si mohou návštěvníci projet na 
vypůjčených kolech, koloběžkách 
nebo třeba handbikeu.

Více informací se dozvíte na webu 
www.centrum-semafor.cz

23



Novinky
z městských 
organizací

Do aquaparku, i když
nebude na koupání

S tále nové vyžití nabízí svým ná-
vštěvníkům olomoucký aquapark. 
Rozvoj vnitřního i venkovního 

areálu nezbrzdil ani rok poznamenaný 
covidem, a tak se už loni mohli příchozí 
těšit z rozšířené kapacity mokrého bis-
tra i revitalizovaného dětského koutku 
Akvárko, ke kterému přibyla i příjemná 
zóna pro rodiče – kavárna.

Nesázet jen na teplé letní měsíce, kdy 
bývá aquapark navštěvován nejvíce, se 
rozhodlo jeho vedení koncem minulého roku 
a během jara nechalo na místě bývalého 
beachvolejbalového hřiště vybudovat nový, 
moderní aktivity park.

„Jeho součástí je velké 3D bludiště, dvě 
vzduchové trampolíny i kiosek s občerstve-
ním a WC. Je to nová možnost vyžití nejen 
pro klienty aquaparku, navíc o dost méně 
závislá na změnách počasí, než je samotný 
aquapark,“ popisuje novinku ředitel aqua-
parku Dalibor Přikryl s tím, že nové hřiště 
je možné navštívit i nezávisle na dalších 
službách areálu.

„Jsem rád, že vedení aquaparku pře-
mýšlí ekonomicky a snaží se svou nabídku 
rozšířit tak, aby byl méně závislý na počasí. 
3D Aktivity park bude využíván jako doplněk 
v době, kdy není tak vysoká poptávka po 
koupání, a v letních měsících jistě příjemně 
posílí atraktivitu venkovního areálu,“ říká 
primátor města Olomouce Mirek Žbánek. •

Příjemnější
cestování MHD

To slibuje hned několik význam-
ných investic Dopravního podni-
ku města Olomouce. Pravidelná 

obnova vozového parku se postupně 
realizuje již několik let a pokračuje 
i nadále.

V minulém roce například přibyla jedna 
modernizovaná, částečně nízkopodlažní 
tramvaj. Letos se pak v olomouckých ulicích 
objeví čtyři nové, nízkopodlažní autobusy 
a pro právě budované prodloužení tramva-
jové trati na Nové Sady a Povel kupuje do-
pravní podnik novou, oboustrannou tramvaj.

S modernizací samozřejmě souvisí 
také investice do zázemí, tedy do měníren 
a odstavů tramvají. Stávající měnírna Západ 
proto projde modernizací a na Fibichově 
ulici vznikne zcela nová. Téměř 280 milionů 
korun pak půjde na vybudování nového are-
álu pro odstavování tramvají včetně zázemí 
pro údržbu vozidel v Jeremenkově ulici. •

Čas trávený v parku je
čím dál příjemnější

Rozlehlé olomoucké parky objí-
mající historické centrum města 
jsou opravdovým unikátem. 

Péče o ně není jednoduchá a vyžadu-
je profesionalitu i citlivost. A samo-
zřejmě také nemalé investice.

Některé z nich se navíc prolínají hned 
několika lety, jako třeba postupná rekon-
strukce skleníků nebo úprava prostředí 
kolem pavilonů ve Smetanových sadech.

Plocha mezi pavilony A a E volala po 
úpravách už dlouho. Po položení inženýr-
ských sítí následovala revitalizace prostoru 
v podobě nových stánků s občerstvením 
a dřevěného posezení kolem stromů. 
V příštím roce zde pravděpodobně přibude 
i dřevěné pódium a nové oplocení podél 
Zamenhofovy ulice.

Velkého oživení se v posledních letech 
dočkala také oranžerie a její okolí. V loň-
ském a letošním roce zde přibyla nově 
vydlážděná plocha za restaurací Fontána, 
chodníky se zemním osvětlením, nový vodní 
prvek Arionek, okrasný záhon či lavičky.

„Zároveň se také pracuje na úpravách 
sociálního zařízení u oranžerie a v dal-
ších letech pak naváže oprava schodiště 
s rampou nebo realizace letní čítárny. Ráda 
vidím, jak naše parky ožívají a Olomou-
čané v nich rádi tráví stále víc času,“ říká 
náměstkyně primátora města Olomouce 
Markéta Záleská. •
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Město Olomouc je zakladatelem několika obchod-
ních společností a příspěvkových organizací 
včetně školských zařízení.

A zatímco obchodní společnosti mají majetek vlastní, a tudíž do 
něj investují své vlastní prostředky, příspěvkové organizace hos-
podaří s městským majetkem, na jehož správu a údržbu dostávají 
od města i potřebné finance.

Obchodní společnosti: Aquapark Olomouc, Dopravní pod-
nik města Olomouce, Lesy města Olomouce, Správa nemo-
vitostí Olomouc, Výstaviště Flora Olomouc, Technické služby 
města Olomouce

Příspěvkové organizace: Knihovna města Olomouce, 
Hřbitovy města Olomouce, Moravská filharmonie Olomouc, 
Moravské divadlo Olomouc, Zoologická zahrada Olomouc

Nové cesty i mosty
v městských lesích

Velké rekonstrukce proměňují 
lesní cesty a mosty v Litovel-
ském Pomoraví. Ty budou po 

opravách sloužit nejen těžké technice 
hospodařící v městských lesích, ale 
také návštěvníkům z řad pěších i cyk-
listů, kteří je hojně využívají ke spor-
tovním a volnočasovým aktivitám.

Lidé určitě ocení také probíhající opravu 
další části lesní cesty U Hájenky z Horky 
nad Moravou k Lovecké chatě, která by 
měla být hotová v únoru. Cesta navíc nava-
zuje na už zrekonstruovanou část z předloň-
ského roku, kdy prošel opravou i dvoukilo-
metrový úsek lesní cesty Huzovská.

Mezi velké investice roku 2020 pak 
můžeme zařadit také rekonstrukci Huzov-
ského mostu nebo nákup nového štípacího 
poloautomatu na výrobu palivového dříví.

Aktuálně se navíc zpracovává pro-
jektová dokumentace na rekonstrukci 
mostu U Hájenky a lesní hospodáři usilují 
i o získání dotací na opravu dalšího úseku 
lesní cesty Huzovská či revitalizaci lužního 
lesa Království u Grygova, jejímž cílem 
je zlepšit jeho vodní režim, a to zejména 
v suchých letech. •

Miliony na lepší
bydlení

Desítky milionů korun ročně 
investuje Správa nemovitostí 
Olomouc do oprav a údržby 

městského majetku.
A stejně tak se stará i o budovy ve 

svém vlastnictví, jako je Hotelový dům 
nebo budova v ulici I. P. Pavlova známá 
pod názvem Jalta. Opravy domů a bytů 
navíc přinášejí nejen větší komfort bydlení, 
ale i úspory nákladů za energie.

Opravy krovu a nové střešní krytiny se 
v loňském roce dočkal historický dům ve 
Slovenské, zateplenou fasádu a nová okna 
získal dům s bezbariérovými byty v Hand-
keho a stejnou rekonstrukcí prošel i dům 
v Jungmannově ulici. Avšak nejvýznamnější 
akcí roku 2020 bylo dokončení opravy 
kanalizace a úprava pódia v Letním kině, 
která byla po nařízeném odstranění jeho 
zastřešení nezbytná.

V letošním roce se pak správa nemovi-
tostí pustila do rekonstrukce Jalty, opravy 
bytových jader a instalací ve dvou domech 
v Synkově ulici nebo zateplení domů včet-
ně výměny oken na návsi Svobody a třídě 
Kosmonautů. •

Technické služby 
pravidelně obnovují 
své vybavení

Technické služby města Olomou-
ce se celoročně starají o údržbu 
městských komunikací, velké 

části zeleně nebo svoz a likvidaci 
odpadu, což vyžaduje také nezbytné 
technické vybavení. A to je nutné 
pravidelně obměňovat.

Technické služby si v posledních dvou 
letech pořídily šestnáct nových vozidel, 
díky kterým se mohou odpovídajícím způ-
sobem starat o nejrůznější povrchy nebo 
svoz odpadu ve městě. Mezi nimi například 
pět strojů na čištění komunikací, tři na 
zimní údržbu, pět svozových vozů, vozidlo 
s plošinou k opravě veřejného osvětlení, 
traktorovou sekačku nebo řetězový doprav-
ník pro překladiště ve Chválkovicích. •
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Hřbitovy mají nové
oplocení, cesty
i stromy

Ikdyž se návštěva hřbitova často pojí 
se smutnou náladou a vzpomín-
kami, může jeho prostředí působit 

i uklidňujícím dojmem, tedy pokud je 
pěkně udržované. O vytvoření přesně 
takové atmosféry se snaží i vedení 
Hřbitovů města Olomouce svými  
investicemi do zvelebování areálů.

V loňském roce například na neředín-
ském hřbitově opravili střechy dvou objektů 
i dvě části oplocení. A přes čtvrt milionu 
korun šlo také na výsadbu nových stromů 
v Lese vzpomínek. U jedné z rozptylových 
louček navíc přibyly také dva sloupy na 
epitafní destičky.

Investice na menších hřbitovech, tedy 
ve Chválkovicích a na Svatém Kopečku, se 
loni týkaly zejména cest. Chválkovický hřbi-
tov má nově vydlážděnou hlavní komunikaci 
a na Kopečku jsou předlážděné cesty na 
novém i starém hřbitově. letošním roce se 

zvelebení dočká také část hřbitova v Cho-
moutově, kde se chystá oprava vstupu. •

V knihovně se má
čtenář cítit dobře

Nejen dostatečný knižní fond, 
ale i příjemné prostředí, do 
kterého se čtenáři rádi vracejí. 

To vše chce svým návštěvníkům na-
bídnout Knihovna města Olomouce. 
Směřuje k tomu hned několik akcí 
a investic z loňského i letošního roku.

Například pobočka Jungmannova je od 
minulého roku mnohem veselejší a příjem-
nější. Čtenáři si zde vybírají knihy z úplně 
nových barevných regálů, novými okny už 
dovnitř netáhne a přívětivěji je díky zateple-
ní celé budovy i uvnitř.

Příslibem nového krásného prostoru 
pro knihovnu byla i loňská veřejná archi-
tektonická soutěž na podobu její pobočky 
na ulici Trnkova na Nových Sadech. „Teď 
potřebujeme sehnat peníze na projektovou 
dokumentaci, tak abychom mohli projekt 
financovat s podporou z dotace,“ říká ředi-
telka olomoucké knihovny Lenka Prucková.

Letošní investice pak směřují pře-
devším do hlavní budovy knihovny na 
náměstí Republiky, kde do vyšších pater 
čtenáři vyjedou novým, bezbariérovým 
výtahem, který odpovídá nejmoderněj-
ším bezpečnostním požadavkům. „Dále 
plánujeme také estetizaci vstupního pro-
storu do oddělení pro dospělé čtenáře,“ 
doplňuje Prucková. •

Moravské divadlo
se pyšní novou
střechou

P říjemnější a krásnější prostředí 
nejen pro diváky, ale i pro své 
zaměstnance se neustále snaží 

vytvářet Moravské divadlo Olomouc.
Nejviditelnější práce letošního roku 

probíhaly přímo před zraky kolemjdou-
cích na střeše budovy divadla. Ta byla již 
v havarijním stavu a potřebovala generální 
opravu. Její poslední větší úpravy totiž pro-
běhly před více než osmdesáti lety.

Velmi důležité akce se odehrály také 
v loňském roce. Na rok 2020 připadly 
oslavy 100 let českého divadla v Olomou-
ci, v rámci kterých se podařilo mimo jiné 
zrestaurovat historickou oponu Moravské-
ho divadla – největší ručně tkanou reliéfní 
tapisérii na světě. Ta se skoro dvacet let 
nepoužívala, ale podle ředitele divadla 
Davida Gerneše si takový unikát jedno-
značně zaslouží být vidět. A kromě opony 
se mohou diváci kochat také opraveným 
štukovaným stropem v hledišti.

Co sice běžný návštěvník na vlastní 
oči neuvidí, ale velmi to ulehčí práci při 
přípravě inscenací na jevišti, je pak nové 
dorozumívací zařízení pro jevištní provoz. 
I toho se zaměstnanci divadla dočkali 
v minulém roce. A pro příští rok je v plánu 
výměna oken. •

Zoo vzkvétá
i v těžkých časech

P řestože se olomoucká zoologic-
ká zahrada na Svatém Kopečku 
v posledním roce a půl potýkala 

s velkými problémy způsobenými 
vládním nařízením proti šíření ko-
ronaviru, povedlo se v ní za tu dobu 
mnohé.

Od jara 2020 si děti mohou opět 
hrát v novém lanovém centru, jehož 
původní verzi nenávratně poničil kůrovec 
a vichřice Eberhard.

„V loňském roce se nám také poda-
řilo otevřít další etapu safari. Tentokrát 
se návštěvníci v safari vláčku dostanou 
až do výběhu našich osmi vlčích samců. 
Těším se, že brzy snad dokončíme další 
dvě etapy safari, australskou část přes 
výběh s klokany a arktickou část přes 
výběh sobů,“ popisuje další plány ředitel 
zoo Radomír Habáň.

A i když byla zoologická zahrada na 
několik měsíců návštěvníkům uzavřena 
i letos, pilně se v ní pracovalo. Zrekon-
struovaného výběhu se dočkali rysové 
a zcela nový výběh potřebovali i noví 
obyvatelé zoo – dva bratři pandy čer-
vené. Ti teď bydlí před pavilonem žiraf, 
ve kterém byla zároveň rozšířena také 
expozice terarijních zvířat. •

Novinky
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Na konci 90. let v Olomouci založil sice 
menší, avšak o to úspěšnější atelier-r, 
který byl nedávno časopisem Architekt+ 
zařazen mezi sto nejlepších architektonic-
kých ateliérů v České republice.

Co pro vás toto ocenění znamená?
Moc si ho vážíme, protože podle redaktorů 
z časopisu Architekt+ je to něco jako mi-
chelinská hvězda české architektury. Výběr 
probíhá na základě dlouhodobějších výsled-

ků práce a také současného portfolia. Takže 
naše zařazení mezi top 100 ateliérů v Česku 
vnímáme jako signál pro naše klienty, že se 
obrátili na správného partnera.

Ale zpět na začátek, co vás k ar-
chitektuře vlastně přivedlo?
Vyrůstal jsem v rodinném domě v Černo-
víře, kde se pořád něco opravovalo nebo 
přistavovalo. Maminka měla potřebu stále 
něco zlepšovat a měnit. Mně se tehdy 
stavební činnost jevila jako velmi atraktivní 
proces. Později jsem se začal zajímat o his-
torii a historickou i současnou architek-
turu. Od toho již byl krok k tomu vybrat 
si budoucí povolání. Navíc můj nejstarší 

ROZHOVOR

Oceňovaný olomoucký architekt Miroslav Po-
spíšil navrhuje nové stavby už více než třicet let. 
A přestože procestoval spoustu zajímavých míst, 
usadil se ve svém rodném městě,  které podle 
něj není dokonalé, ale zato má velký potenciál.

Architekt Miroslav Pospíšil: 
Naše generace nemusí 
postavit všechno
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bratranec byl architekt a jeho kreativní 
aktivity nebylo možné přehlédnout.

Při pohledu na vaši dosavadní práci 
lze říct, že jste své záliby dokázal 
propojit. Často se totiž podílíte i na 
rekonstrukcích nebo dostavbách.
To je pravda. Když jsem se nedávno díval 
na skladbu našeho portfolia, tak neuvěři-
telné množství realizací tvoří rekonstrukce 
a nové přístavby k nim. Tak jako v případě 
Slovanského gymnázia, Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého nebo aktuálně 
Červeného kostela.

Hodí se moderní přístavby 
k historickým budovám?
Častý problém řady historických objektů je, 
že zejí prázdnotou, a to hlavně proto, že je 
pro ně obtížné najít soudobé využití. Jejich 
přizpůsobení se novým provozním poža-
davkům často vyžaduje realizaci určitých 
stavebních zásahů nebo právě doplnění 
o novou část. Vždy je však důležité, aby 
soudobý zásah nedegradoval původní 
stavbu, musí se jednat o kvalitní architektu-
ru, která historický objekt respektuje.

Takže moderní architektura do 
historického centra města patří?
Určitě. Tím jsem si naprosto jistý.

A co je podle vás důležitější, historic-
ká ochrana města, nebo jeho rozvoj?
Ono to není buď, anebo. Jedno nevylučuje 
druhé. Rozvoj městského centra s ochra-
nou památek musí fungovat ve vzájemné 
symbióze. Důležité je, aby si investoři 
a památkáři dokázali navzájem naslouchat 
a komunikovat spolu. Není možné vše 
zakonzervovat. I historické domy mají právo 

na současný život. Proto je výše zmíněný 
dialog velmi důležitý a stejně tak i jistá míra 
vstřícnosti a pochopení na obou stranách.

Většina vašich staveb je spjatá 
s Olomoucí a jejím okolím, poklá-
dáte se za olomouckého patriota?
Mám Olomouc rád. Je to moje rodné 
město a mám k němu celoživotní vztah. 
Projektujeme domy po celé republice 
i v zahraničí, ale je pravdou, že většina 
našich realizací je v olomouckém regionu.

Stavět v dostupné vzdálenosti od naše-
ho ateliéru je pro nás důležité i z hlediska 
kontroly nad prováděním našich staveb. 
Ideální je pro nás například současná re-
konstrukce a přístavba Červeného kostela, 
který stojí asi 300 metrů od naší kanceláře.

Mezi Olomoucí a Brnem, kde 
jste studoval, stále panuje ja-
kási rivalita o to, které město je 
pomyslným centrem Moravy. Co 
si o tom – alespoň z architekto-
nického hlediska – myslíte vy?
Z architektonického hlediska rozhodně 
Brno. V současné době tam připravujeme 
zajímavý projekt, takže mám aktuální zku-
šenosti s jednáním s tamními úřady a také 
externě spolupracuji s brněnskou fakultou 
architektury. A možná je to právě její zá-
sluhou, ale architektura je v Brně vnímána 
zcela jinak než v Olomouci.

Naprostým zjevením je pro mne 
Kancelář architekta města Brna, která 
má jasně nastavený koncept práce, její 
odborníci přesně definují své požadavky 
a jednání s nimi bylo vždy konstruktivní 
a korektní. Z mého pohledu Brno dělá vše 
pro to, aby stavělo koncepčně, urbani-
zovaně a smysluplně. Nechybí tam vize 

a odvaha s tím spojená. Olomouc je 
daleko konzervativnější. Chybí jí velkory-
sost postavená na erudici i dlouhodobější 
koncepce a vize s potřebnou mírou odvahy.

Vidíte v případě Olomouce ně-
jaké světlo na konci tunelu?
Určitě. Je to jenom o tom chtít. Zní to po-
někud alibisticky, ale podle mě je důležité, 
aby odborníci, kteří o budoucnosti města 
rozhodují, měli kromě nezbytného vzdělání 
a odborné prestiže také potřebné ambice, 
energii, respekt, chuť, odvahu a vytrvalost, 
aby dokázali přesně nastavit priority rozvoje 
města a pravidla pro jejich naplňování.

Pro erudované, apolitické a morálně 
stabilní experty nebude nutné schovávat svá 
nerozhodnutí třeba za literu územního plánu. 
Ten by neměl sloužit jako alibi pro zdůvod-
nění toho, proč něco nejde, ale naopak by 
měl být nástrojem pro přijímání profesio-
nálních rozhodnutí, jež jsou jednoznačně 
přínosná pro řešené území. Je to především 
o změně atmosféry, o změně filosofie.

Je u nás po kvalitní architek-
tuře veřejná poptávka?
Podle mého názoru moc ne. Souvisí to 
hodně s jejím celospolečenským vnímáním, 
vzdělaností, osvětou a propagací kvalitní 
architektury. Taky je otázkou, čemu říkáme 
architektura. Každá stavba není architekturou.

Častý problém řady 
historických objektů je, že 

zejí prázdnotou, a to hlavně 
proto, že je pro ně obtížné 

najít soudobé využití.

Vizualizace nové podoby objektu Jednoty na třídě Svobody (vlevo) a Červeného kostela včetně jeho moderní přístavby 

Rozhovor
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Zároveň nevím, do jaké míry je současný 
proces schvalování staveb schopen ovlivnit 
kvalitu toho, co se staví. Podle aktuálních 
příkladů z dnešní masové výstavby bytových 
domů lze soudit, že buďto systém schvalo-
vání není schopen ovlivnit jejich kvalitu včet-
ně urbanistického řešení, nebo lidem, kteří 
o tom rozhodují, chybí potřebná erudice.

Pokud zastavíme dosud nezastavěnou 
plochu zeměkoule nekvalitně a nezodpo-
vědně, zůstane to tak minimálně dalších sto 
let. A po celou dobu bude špatný dům nebo 
blok domů ovlivňovat své okolí i všechny, 
kteří tam žijí. Navenek to také vypovídá 
o kvalitě města a o úrovni jeho rozvoje.

Jaké jsou podle vás hlav-
ní plusy a minusy olomouc-
kého veřejného prostoru?
Podíváme-li se na městské centrum 
například z věže radnice nebo z kostela sv. 
Mořice, můžeme vidět unikátní urbanismus 
městského centra. Je to úžasný, výjimeč-
ný prostor. Naprosto skvělý je i prstenec 
parků, který centrum lemuje. Vše působí 
uspořádaně, organizovaně, smysluplně. 
Pak sejdete z té věže dolů a procházíte 
konkrétními místy a vnímáte totéž při pohle-
du zblízka…

Máte teď na mysli něco konkrétního?
Nedávno jsme dokončili pro pedagogickou 
fakultu projekt na obnovu stávající budovy, 
která se nachází na Žižkově náměstí. Tento 
dům byl postaven jako sídlo českosloven-
ské armády, za války tam bylo gestapo, 
později velitelství sovětské armády a teď 
je tam vysoká škola. Blok budov, jehož je 
fakulta součástí, tvoří tři školy, ale veřejný 
prostor okolo je tristní.

Plocha před fakultou je stále stej-
ná, jako když tam působila sovětská 
armáda. V místě, kde se pohybuje 
spousta studentů, není nic, kam by se 
mohli posadit a strávit tam nějaký čas. 
Prostor jim nenabízí atraktivní využití, 
je to les zakrývající vojenský objekt.

Podobné je to s Mlýnským poto-
kem u Slovanského gymnázia. V parku 
pod Dómem, stejně jako v Bezručových 
sadech je jeho koryto nějak upravené, ale 
v úseku od ulice Komenského po pěší 

lávku vedoucí do parku v ulici U Reálky 
je jen náletová zeleň a trubkové zábra-
dlí z padesátých let. Je to nedůstojný 
prostor. Přitom zlepšení této situace 
není o významném objemu peněz.

Staví se v Olomouci v posledních 
dvaceti letech kvalitní architektura?
Podařilo se zrealizovat několik zajímavých 
staveb, z nichž vyčnívá budova Arcidiecé-
zního muzea. Nicméně většina toho, co se 
v Olomouci postaví, jsou realizace průměr-
né a podprůměrné architektonické kvality.

Staví se spousta domů pro bydlení, kde 
je prioritou levně postavit a draze prodat. 
Málo pozornosti se věnuje urbanismu obyt-
ných bloků. Tyto domy jsou poměrně hustě 
naskládány jeden vedle druhého a často 
zde chybí potřebná občanská vybavenost. 
Není zde kladen důraz na kvalitu urbani-
stického ani architektonického řešení.

Ale nechci být pouze kritický. Je 
tady i pár zajímavých a podařených věcí,  
bohužel jsou ve výrazné menšině. Roz-
hodujícím faktorem pro dobrý výsledek je 
zde často pouze kultivovanost investora.

Co by pro rozvoj veřejných pro-
stranství a architektury v Olo-
mouci mohlo udělat město?
Město by mělo být tím, kdo nastaví priority, 
směr a nabídne s pomocí odborníků řešení. 
A podle toho, zda má, či nemá prostředky, 
tyto vize naplňuje nebo přizve ke spolupráci 
partnery z privátní sféry, využije smysluplné 
dotace… Město by mělo mít všechny po-
třebné informace k tomu, aby mohlo nastavit 
priority, o kterých by se následně vedla 
debata s odbornou i laickou veřejností.

Současná ekonomická situace 
Olomouce navíc není úplně příznivá pro 
realizaci velkých investičních záměrů, 
ale i tak je možné připravovat koncep-
ty budoucího rozvoje. Nemusíme nutně 
postavit všechno a myslím si, že než stavět 
za každou cenu a špatně, je lepší nesta-
vět vůbec. Mnohdy se města ve snaze 
využít získanou dotaci pouštějí zbrkle do 
realizací, které nejsou kvalitně připraveny, 
což často vede k rozpačitému výsledku.

V současné době se hodně sklo-
ňuje termín participace, co si 
o tomto trendu myslíte?
Je důležité, aby lidé měli možnost ovlivňo-
vat prostředí, v němž žijí. Na druhou stranu 
si myslím, že architektura a urbanismus 
jsou odborné disciplíny, kterým se věnují 
lidé erudovaní v této tématice. Ti jsou 
schopni témata profesionálně vyhodnotit 
a nahlížet na vše v nutných souvislostech. 
Proto je důležité, aby u nás, podobně jako 

například ve Skandinávii, byli všichni od 
dětství vedeni k chápání prostoru, designu 
a architektury. To je cesta vedoucí k větší 
poptávce po kvalitní architektuře i kvalifiko-
vanější veřejné diskuzi.

Domnívám se, že dnes je často snaha 
o větší zapojení veřejnosti do rozhodo-
vání o čemkoliv vedena populismem 
a manipulace veřejného mínění slouží 
k prosazování zájmů některých skupin.

Ale zpět k vám, jak to momentál-
ně vypadá s vašimi projekty?
Pořád stejně. Navrhneme řešení, které je 
podle nás nejlepší pro konkrétní zadání. 
Poté, co přesvědčíme sebe sama, že 
tomu tak opravdu je, musíme o tomtéž 
přesvědčit investora. Podaří-li se nám 
to, pokoušíme se o to samé se všemi, co 
mají s projektem co do činění a jsou po-
voláni se k návrhu vyjádřit. Tady zpravidla 
narazíme na názor, že takhle to vůbec 
nejde a náš návrh je v rozporu se všemi 
zákony vesmíru. Pokoušíme se dokázat, 
že to tak není…

Máte nějaký vysněný projekt, kte-
rý byste chtěl ještě zrealizovat?
Lákala by mě jakákoliv stavba pro kulturu. 
Koncertní síň, muzeum… I když vlastně 
palác na Helfštýně tak trochu muzeem 
je. A také bych rád navrhnul a zrealizoval 
nějaký most… •

Nemusíme nutně postavit 
všechno a myslím si, že 

než stavět za každou cenu 
a špatně, je lepší nestavět 

vůbec.

Miroslav Pospíšil se narodil v lednu 
1964 v Olomouci. Po absolvování 
Slovanského gymnázia vystudoval 
stavební fakultu VUT v Brně a poté 
působil v olomouckém Stavoprojektu 
a Státním ústavu pro rekonstrukci 
památkových měst a objektů. Od roku 
1992 se věnuje soukromé projekční 
činnosti. Na konci 90. let založil vlastní 
atelier-r, ve kterém působí dodnes.
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V  posledních pěti šesti letech 
došlo k výrazným změnám 
v charakteru klimatu, kdy stále 

častěji dochází ke střídání období 
veder s extrémními přívalovými dešti. 
Tato skutečnost způsobuje přehřívání 
městských sídel, usychání zeleně, 
přetěžování kanalizačního systému 
a zhoršování stavu podzemních vod.

Olomouc bere změny klimatu i jejich 
vliv na fungování města velmi vážně, což 
dokládají nejrůznější koncepční dokumenty 
a strategie, které v poslední době vznikají. 
Mimo jiné se právě zpracovává Adaptační 
a mitigační strategie města Olomouce, kte-
rá na zmíněné změny reaguje, a tématem 
se zabývají i další materiály. Třeba Koncep-
ce vodního hospodářství města Olomouce 
nebo Studie hospodaření se srážkovými 
vodami, na niž navazuje i manuál pro inves-
tory a projektanty.

„K tomu, abychom těchto cílů dosáhli, 
musíme k problému přistupovat zodpověd-
ně, proto vznikly výše uvedené koncepční 
materiály. Díky nim můžeme s touto proble-
matikou seznámit laiky i odborníky a vytvořit 
tak základní podmínky pro změnu přístupu 
k problematice hospodaření s vodou. Je 
jasné, že je to běh na dlouhou trať, ale po-
znání a s tím související změna myšlení jsou 
naprosto klíčové pro zavedení správných 
opatření do praxe,“ vysvětluje primátor 
města Olomouce Mirek Žbánek.

Přiblížení se přírodě
Pojem modrozelená infrastruktura lze 
velmi stručně charakterizovat jako soubor 

opatření, která mají nakládání s vodou co 
nejvíce přiblížit přírodnímu cyklu. To zna-
mená nahradit dosavadní řešení spočívající 
v co nejrychlejším odvedení srážkové vody 
do svodnice, vodního toku nebo čistírny 
odpadních vod. Toho lze dosáhnout lepším 
využitím dešťové vody, zasakováním sráž-
kových vod do podzemí či doplňováním 
a vytvářením vodních prvků.

Tato opatření navíc přinášejí městské-
mu prostředí spoustu benefitů. Ochlazují 
vnější prostředí, zabraňují materiálním 
škodám pří přívalových deštích, doplňují 
podzemní vody, zkvalitňují životní prostředí 
či vytvářejí nové možnosti pro rekreaci 
obyvatel.

Proto město požaduje modrozelená 
opatření u všech připravovaných zámě-
rů soukromých investorů a uplatňuje je 
i u svých investičních záměrů. Při obnově 
uličních profilů veřejných prostranství se 
například maximálně snaží rozšiřovat zelené 
plochy pro vsakování dešťových vod a do-
plňovat stromovou výsadbu, která ve městě 
plní funkci „klimatizačních jednotek“.

Zachování zdrojů pitné vody 
pro další generace
Mezi velké realizované projekty patří také 
městem založený Holický les, který se po-
stupně stává místem pro rekreaci Olomou-
čanů. Principy modrozelené infrastruktury 
pak město prosadilo i do dokončených, 
právě realizovaných i připravovaných etap 
protipovodňových opatření, kde se snaží 
realizací přírodě blízkých opatření vracet 
řece Moravě její původní charakter.

„V současné době připravujeme 
pilotní projekt kompletní rekonstrukce ulice 
Šantova, kde se hospodaření s dešťovými 
vodami uplatní v maximální míře. Z větších 
projektů můžeme dále jmenovat ozelenění 
plochých střech na objektech ZŠ Demlova 
či připravovaný rozsáhlý projekt parku na 
Dlouhé, který klade důraz právě na využití 
vodních prvků a zapojení hodnotné zeleně,“ 
vyjmenovává některé z dalších akcí měst-
ský vodohospodář Miroslav Pauch.

Olomouc však nezapomíná ani na 
zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro 
současnou i budoucí generaci. Proto ve 
spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny připravuje rozsáhlou studii v Chrá-
něné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, 
kde se nacházejí nejcennější zdroje vody 
pro zásobování mimo jiné i olomouckých 
obyvatel. Cílem této studie je vyřešit trvale 
udržitelné hospodaření s vodou tak, aby 
byly skloubeny potřeby lidí se specifický-
mi podmínkami trvale udržitelného vývoje 
vzácného lužního lesa. •

Modrozelená Olomouc 
reaguje na změny klimatu
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Jednou z priorit moderních evrop-
ských měst je bezesporu kvalita 
života, která zahrnuje celou řadu 

klíčových témat. Mezi ty patří mimo 
jiné i šetrné nakládání s energetický-
mi zdroji, což je jednou z podmínek 
pro zajištění odolné ekonomiky.

Proto město Olomouc u svých budov 
podporuje energeticky úsporná řešení 
a podniká kroky k co nejefektivnějšímu 
hospodaření s energiemi.

Nástroje, jak uvádět potřebná ener-
getická opatření do praxe, má město 
Olomouc zpracované hned v několika 
dokumentech, podle kterých v naplňování 
vytyčených cílů postupuje. Ať už je to Ener-
getická politika statutárního města Olo-
mouce, Memorandum o spolupráci s Veolia 
Energie a OLTERM & TD Olomouc, nebo 
Adaptační a mitigační strategie města 
Olomouce. Všechny tyto materiály se pak 
zabývají zejména nakládáním s energiemi, 
šetřením nákladů či snižováním emisí.

Konec plýtvání energiemi
Na základě těchto strategických doku-
mentů se pak realizují také nejrůznější 
energetická opatření. V posledních letech 
došlo například k zateplení budov mateř-
ských škol Holečkova a Nedvědova nebo 
bytového domu v ulici Handkeho. Všechna 
tato opatření generují nejen úsporu energií, 
a tím i finančních nákladů na provoz, ale 
zároveň pomáhají snižovat uhlíkovou stopu.

V současné době je připravena pro-
jektová dokumentace energetických opat-

ření pro MŠ Husitská a v realizaci jsou 
i energetická opatření na MŠ Dělnická. 
Ale to není vše. Energetické úspory, které 
povedou ke snížení nákladů až o 2,6 milio-
nu korun ročně, se chystají také na dalších 
dvanácti vybraných školských budovách.

„Velká možnost, jak ušetřit na energi-
ích, je také modernizace veřejného osvět-
lení. S tím jsme už v některých částech 
města začali a vidíme, jak velkou úsporu 
může LED osvětlení nabídnout. Proto 
samozřejmě budeme s obnovou technické 
infrastruktury pokračovat,“ říká primátor 
města Olomouce Mirek Žbánek.

Hledání problémů i řešení
Do konce června 2022 bude zpracována 
Adaptační a mitigační strategie města 
Olomouce, která mapuje současný stav 
a navrhuje opatření, jak jej vylepšit. Její sou-
částí bude také poskytování energetického 
poradenství pro budovy a areály v majetku 
města Olomouce, jeho příspěvkových orga-
nizací či městských společností při zavádění 

energetického managementu. Na základě 
získaných dat o spotřebě v jednotlivých 
budovách bude možné identifikovat objekty 
s nejvyššími provozními náklady a u nich re-
alizovat projekty s energetickými úsporami.

„Díky tomu dokážeme také vysledovat 
takzvaná slabá místa v nakládání s energiemi 
a ty pak řešit drobnějšími zásahy a nečekat 
na moment, kdy už by bylo třeba je řešit 
v režimu velkých investic,“ vysvětluje primátor 
a dodává, že je proto třeba provést pasporti-
zaci všech budov v majetku města Olomouce 
v digitalizované podobě, a to včetně platných 
průkazů energetické náročnosti.

Podpora a rozvoj elektromobility
Cesta k energetickým úsporám vede na-
příklad i přes podporu elektromobility a její 
rozvoj. Vozový park olomoucké radnice 
a městské policie obohatilo v loňském roce 
několik elektromobilů, účelová vozidla na 
elektrický pohon pak nalezneme i v olo-
moucké zoologické zahradě a na Výstavišti 
Flora Olomouc. Elektromobilitu podporuje 
například i Centrum Semafor, které zá-
jemcům k projížďkám po Olomouci a okolí 
půjčuje také elektrokola.

„Spolu s tím hodlá město ve spoluprá-
ci s energetickými společnostmi umístit 
na svých komunikacích veřejné dobíjecí 
stanice s možností parkování zdarma po 
dobu nabíjení. Takových míst má na okraji 
historického centra Olomouce vzniknout 
prozatím šest a dvě na parkovišti u zoo,“ 
shrnuje další plány městský energetik 
Roman Luczka. •

Olomouc vidí svou budoucnost 
v udržitelné a nízkoemisní energetice
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Úklid odpadu, údržba zeleně, 
odtah autovraků, odstraňová-
ní nelegálního graffiti nebo 

opravy drobných výtluků, mobiliáře 
či veřejného osvětlení. To jsou jen 
některé z problémů, se kterými město 
Olomouc dennodenně bojuje.

Jedním z nejúčinnějších nástrojů pro 
řešení většiny těchto problémů je Hlášení 
závad, které na začátku loňského pro-
since prošlo rozsáhlou proměnou. S tou 
souvisel i vznik nového webu hlaseni.
olomouc.eu i rozšíření mobilní aplikace 
Moje Olomouc.

„Chtěli jsme, aby bylo nahlašování 
závad pro Olomoučany co možná nejjed-
nodušší. Protože čím dostupnější bude, 
tím více ho budou lidé používat. Lidé mají 
mobilní telefony stále po ruce, takže když 
ve veřejném prostoru narazí na nějaký 
problém, stačí pár kliknutí a o zbytek 
se už postarají pracovníci technických 
služeb,“ vysvětluje náměstek primátora 
pro Smart City Matouš Pelikán s tím že 
od prosince do srpna bylo nahlášeno 
více než dva tisíce různých nedostatků, 
z nichž naprostá většina byla obratem 
vyřešena. Pracovníci technických služeb 
toho však dělají mnohem víc. Jejich hlavní 
úlohou totiž není řešit hlášení Olomou-
čanů, ale komplexní poskytování veřejně 

prospěšných služeb. Pravidelně se starají 
o údržbu městských komunikací, sečení 
trávy, svoz odpadu, provoz sběrových dvo-
rů a zejména o úklid v ulicích města.

Nová strategie údržby zeleně
Spolu s tím probíhají také nejrůznější speciál-
ní akce, jež mají za cíl zkrášlit a vyčistit veřejný 
prostor. Kromě úklidu nelegálních skládek na 
pozemcích města mezi ně patří i pořádání 
sběrových sobot nebo podpora společných 
úklidů, které probíhají například v rámci celo-
republikové akce Ukliďme Česko.

Samostatnou kapitolou je údržba zele-
ně. Zejména péče o trávníky. Tou se proto 
zabývá i nová Strategie zeleně a manage-
ment údržby, která mimo jiné rozděluje 
zelené plochy ve městě do tří kategorií 
a určuje, jak často by se měly sekat.

„Nejčastější údržbu vyžadují trávníky 
v parcích, proto zde bylo nastaveno sečení 
trávníků na osm sečí za rok, na sídlištích na 
čtyři seče a v okrajových částech města na 

tři seče ročně,“ vysvětluje vedoucí odboru 
městské zeleně a odpadového hospodář-
ství Jana Matzenauerová.

Snazší odtah nepojízdných autovraků
Od loňského roku se zlepšilo také naklá-
dání s opuštěnými autovraky, které hyzdí 
olomoucké ulice. Díky novele zákona 
o pozemních komunikacích je totiž nyní 
možné snadněji definovat vrak, a tím 
pádem se také postarat o jeho odstra-
nění. A to buď domluvou s majiteli, nebo 
odtahem ze strany města. Od schválení 
novely zmizelo z ulic již několik desítek 
nepojízdných autovraků a další je budou 
brzy následovat.

„Město se snaží kultivovat veřejný pro-
stor mnoha různými způsoby. Mimo jiné od-
straňujeme také nelegální graffiti z památek 
a řešíme i takové věci, jako jsou problémy 
se špatně zaparkovanými sdílenými koly 
a e-koloběžkami. I takové drobnosti mají 
totiž velký vliv na výsledný dojem z pro-
cházky olomouckými ulicemi,“ vysvětluje 
primátor města Olomouce Mirek Žbánek. •

Technické služby mají na starost
636 km chodníků a cest
260 ha travnatých ploch
36 840 nádob na odpad
13 614 světelných bodů

9 měsíců Hlášení závad v číslech*
2 101 – celkem nahlášeno
1 980 – vyřešeno
121 – nevyřešeno

Přehled jednotlivých hlášení
344 – odpadové hospodářství
343 – veřejná zeleň
467 – veřejné osvětlení
543 – místní komunikace
203 – čištění
16 – zimní údržba
96 – městský mobiliář
89 – ostatní

*Za období 12/2020–8/2021

Pravidelný úklid 
v olomouckých ulicích

Přehlednou mapu všech 
míst, kde můžete odložit 

tříděný odpad, najdete na 
webu www.olomouctridi.cz
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O lomouc, 30. léta 19. století. 
Město stojí tam, kde i dnes. 
Přesto bychom ho nepoznali, 

a pokud bychom přijížděli odjinud, 
snad ani nenašli.

Olomouc byla hlavní císařsko-králov-
skou hraniční pevností a skrývala se za 
složitou soustavou bastionového a staršího 
opevnění. Neexistovala předměstí, jen 
středověké jádro a kilometry fortifikací. Tuto 
jinou Olomouc chce lidem ukázat projekt 
Bastionka Olomouc.

Autor 3D modelu rtm. Petr Hofman má 
tři cíle. Tím prvním je seznámit Olomoučany 
s nedávnou historií, která byla podle něj 
z velké části zapomenuta „Mnozí obyvatelé 
metropole netuší, že největší bitva, jakou kdy 
město zažilo, bylo měsíční bombardování ze 
strany armády pruského krále Fridricha II., 
kdy poslední sapa, tedy zákop s děly, byla 
vytvořena v červenci 1758 v dnešní Rudol-
fově aleji na místě kavárny Fontána,“ říká 

Petr Hofman. Projekt připomene 
i ztracené budovy jako Gianni-
niho zámeček, kostely svatého 
Blažeje či Panny Marie na Před-
hradí a další stavby.

Druhým cílem je zdůraznit 
vojenský význam města. Až 
tři pásy hradeb obklopovaly 
historické jádro. Byly tak blízko, 
že budoucí třída 17. listopadu by 
stála až za hradbami. Na místě 
třídy Svobody před 140 lety stá-
ly hradby gotické a renesanční 
a v předpolí Vídeňské a Spo-
jenců byly detašované bastiony. 
Mezi nimi byly záplavové kanály a budoucí 
třídou Svobody protékal Mlýnský potok 
podél Vodních kasáren, které se táhly od 
Litovelského výpadu u dnešní budovy Spea 
až po Kateřinskou bránu u tržnice.

Třetím cílem je oprášit historickou 
terminologii. K Olomouci patří pojmy jako 

Litovelský výpad, Dolní brána, Střední 
brána, ale i Konviktní kasárna, Kadetní 
kasárna, Envelopa, Polská cesta, Předhradí 
či Nové město.

Projekt má dvě fáze; opevnění a his-
torické město. Opevnění je z 80 procent 
hotovo. Z vnitřního města jsou to zatím jen 
jednotky procent. •

Synagogu zničili místní nacisté.  
Olomoučané ji chtějí oživit K rásná stavba v historizujícím 

orientálně-maurském stylu 
byla ozdobou tehdejšího Maria 

Theresia Platz. Působivá stavba byla 
otevřena roku 1897.

 Nikdo netušil, že má před sebou jen 
asi 42 let existence. V březnu 1939 ji totiž 
podpálili místní nacisté a torzo budovy pak 
nechala srovnat se zemí protektorátní sprá-
va. Příští rok na Palachově náměstí vyroste 
památník s bronzovým modelem synagogy.

Studii Památníku olomoucké synagogy 
vypracoval renomovaný architekt Michal 
Sborwitz. Bude to živým plotem vymezená 
obdélníková plocha na rohu Palachova 
náměstí a ulic Javoříčská a Lafayettova. Na 
ploše budou dva solitérní prvky, stéla s re-
liéfním nápisem a samotný bronzový model 
synagogy na žulovém soklu. Model bude 
mít rozměry 62 × 103 × 94 centimetrů.

Za projektem stojí Židovská obec 
Olomouc, podporuje ji město a osobně 
primátor Mirek Žbánek. Město finančně 
podpořilo výrobu plastového 3D modelu 
synagogy. Nyní je třeba zpracovat položko-
vý rozpočet a následně získat prostředky 
na realizaci památníku. Podle Petra Pa-
pouška, předsedy Židovské obce Olo-
mouc, budou náklady zhruba 1,5 milionu 
korun. Za ideální situace se synagoga vrátí 
na místo na jaře 2022. •

Bastionka: unikátní projekt,  
který oživuje zapomenutou historii
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KVÍZ

1. Kolik komisí městských částí 
funguje na území Olomouce?

a) 14
b) 27
c) 36

2. Kolik projektů bylo realizováno 
do poloviny letošního roku v rám-
ci ITI Olomoucké aglomerace?

a) 48
b) 112
c) 169

3. Kdy se město Olomouc zapojilo 
do místní Agendy 21?

a) 2009
b) 2015
c) 2019

Ze správných odpovědí vylosujeme 
tři šťastlivce, kteří obdrží suvenýry  
z Informačního centra Olomouc.

Odpovědi zasílejte do 5. října 
na adresu Magistrát města Olomou-
ce, Horní náměstí – 583,  
771 27 Olomouc nebo elektronicky  
na menime@olomouc.eu. 
Do předmětu e-mailu nebo na obálku 
nezapomeňte uvést heslo „Měníme 
Olomouc – kvíz“. 

V obou případech k tajence připište také 
své jméno, telefon a doručovací adresu.

TAJENKA

… jsou jednou z největších investic 
v novodobé historii Olomouce.

Na tři vylosované luštitele čeká odměna 
v podobě Historického atlasu Olomoucka.

Tajenku zasílejte do 5. října na adresu 
Magistrát města Olomouce, Horní 
náměstí – 583, 771 27 Olomouc nebo 
elektronicky na menime@olomouc.
eu. Do předmětu e-mailu nebo na obálku 
nezapomeňte uvést heslo „Měníme Olo-
mouc – tajenka“.

V obou případech k tajence připište také 
své jméno, telefon a doručovací adresu.

Jména všech vylosovaných vítězů budou zveřejněna 11. října odpoledne na webu www.menimeolomouc.eu

Soutěž
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