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1111 Úvodní informaceÚvodní informaceÚvodní informaceÚvodní informace    

Cílem zpracování socioekonomické analýzy je identifikace hlavních prioritních oblastí Olomouckého 

kraje pro budoucí programové období po roce 2013. Dokument bude sloužit jako podklad pro 

pravidelnou aktualizaci Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU a současně k obhajobě 

priorit ČR v oblasti kohezní politiky během vyjednávání základních strategických dokumentů na 

úrovni EU. Zároveň závěry dokumentu poslouží jako základ pro přípravu národních programových 

dokumentů pro období po roce 2013. 

Dokument na základě zhodnocení současného socioekonomického stavu v Olomouckém kraji a 

odhadu dalšího vývoje bude navrhovat vhodné oblasti pro budoucí stanovení priorit podpory 

v daném regionu pro zajištění cílů stanovených Evropskou unií „Evropa 2020“ a budoucími národními 

strategiemi. Stanovené priority by měly také být v souladu s chystanou Dunajskou strategií.  

2222 Základní charakteristika krajeZákladní charakteristika krajeZákladní charakteristika krajeZákladní charakteristika kraje    

2.1 Postavení kraje  

2.1.1 Správní struktura 

Olomoucký kraj je tvořen 5 okresy – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Na území 

Olomouckého kraje je 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 19 správních obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem. V regionu se najdou i dobrovolné svazky v podobě mikroregionů (38). 

Kraj spadá spolu se Zlínským krajem do regionu soudržnosti NUTS II – Střední Morava.  

Správním centrem je krajské město Olomouc. Nejvíce obyvatel má okres Olomouc (více než třetinu), 

velmi málo obyvatelstva má okres Jeseník (6,6 %). V kraji je 399 obcí z toho 30 má přiznaný statut 

města. Od 1. ledna 2003 má 13 měst statut obce s rozšířenou působností. Sídelní struktura je 

soustředěna hlavně do nížinných oblastí. 

Zdroj: Tematický atlas Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, 2008 

2.1.2 Geografická a dopravní poloha 

Olomoucký kraj se rozprostírá na severu střední Moravy na 5 139 km2 což představuje 6,52% území 

České republiky. Přírodní podmínky kraje jsou velmi různorodé a svou různorodostí velmi ovlivňují 

život a hospodářský rozvoj a růst jednotlivých částí kraje. Na severu kraje můžeme nalézt především 

vrchoviny, pahorkatiny a horský masív Jeseníků s nejvyšší horou Moravy a Slezska Praděd (1490 m. n. 

m.). V jižní části kraje převládají především nížiny Hornomoravský úval a Moravská brána.  

K sousedním krajům patří kraj Pardubický, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský. Na severu 

sousedí s Polskem, se kterým má 104 km dlouhou státní hranici. K hlavnímu městu Praze má kraj 

poměrně okrajovou polohu, ale krajské město má velmi dobrou časovou dostupnost po železnici. 

Vzhledem k Moravě má kromě severních oblastí kraje poměrně výhodnou centrální polohu s velmi 

dobrou dostupností do Brna i Ostravy a na Slovensko.  



 

 

O
lo

m
o

u
ck

ý 
kr

aj
 

5 

 

Na severu kraje se rozkládá pohoří Hrubý Jeseník s Rychlebskými horami a Hornomoravský úval (na 

západě přechází v Zábřežskou vrchovinu, na Prostějovsku z jihozápadu sousedí s Drahanskou 

vrchovinou). Dále lze vyčlenit Oderské vrchy a jižní část Moravské brány. Tento geografický prostor je 

ohraničen ze severovýchodu Nízkým Jeseníkem a ze západu Drahanskou vrchovinou. Na jihu přechází 

Haná na Kroměřížsko. Existence vojenského výcvikového prostoru Libavá v oblasti Oderských vrchů. 

Nejvýznamnějším vodním tokem kraje je řeka Morava, pramenící v oblasti Kralického Sněžníku a 

protékající Hanušovicemi, Litovelským Pomoravím, Olomoucí a kolem Kojetína směřující do Zlínského 

kraje. Tato řeka vytváří biokoridor nadregionálního významu, který je součástí středoevropské sítě 

ekologické stability (EECONET). Jejím největším levostranným přítokem je Bečva protékající 

Hranicemi, Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. Dalších menších přítoků je velké množství a pro 

vodáckou turistiku nemají prakticky význam. 

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj průmyslovo-zemědělský. Ekonomika hanáckých okresů 

je stabilnější a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní část okresu Šumperk však bohužel díky 

své poloze a dopravní dostupnosti patří k ekonomicky slabším regionům. Mezi nejvýznamnější 

průmyslová odvětví v kraji patří potravinářský průmysl, textilní a oděvní průmysl a výroba strojů a 

zařízení. Donedávna se řadil mezi významná odvětví také textilní a oděvní průmysl. Po krachu 

největšího oděvního podniku v zemi – OP Prostějov – je však i toto tradiční průmyslové odvětví 

minulostí. Jižní a centrální část kraje patří mezi oblasti s velmi úrodnou půdou, průměrné výnosy 

pěstovaných plodin – ječmene, pšenice, řepky i technické cukrovky dosahují velmi vysokých hodnot. I 

přes velmi atraktivní přírodu není v kraji příliš rozvinutý cestovní ruch, v porovnání s ostatními kraji je 

zde méně ubytovacích zařízení. Dopravní dostupnost jižní části kraje je velmi dobrá, Olomouc a 

nedaleký Přerov jsou významnými železničními uzly. Naopak u Jesenicka je špatná dopravní 

dostupnost jedním z významných faktorů ovlivňujících rozvoj tohoto regionu.  

V Politice územního rozvoje bylo okolí Olomouce stanoveno jako rozvojová oblast 8 České republiky. 

Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Olomouce. Rozvojová oblast se 

územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část má 

republikový význam. Podporujícím faktorem rozvoje je průtah III. tranzitního železničního koridoru a 

stávající rychlostní spojení s Brnem (R46, D1) a Ostravou (R35, D47), jakož i perspektivní rychlostní 

silniční propojení s Prahou (R35, D11). 

Zároveň se v kraji nachází specifická oblast 3 Jeseníky – Králický Sněžník. Oblast byla vymezena, 

protože je potřebné posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a 

napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodářství, rozvíjet a 

využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a společensky 

atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a lázeňství a zlepšovat 

nevyhovující dopraví dostupnost.  

Hrubý Jeseník, Rychlebské hory a Hornomoravský úval představují klíčové geologické prvky severu 

kraje, západ vymezuje Zábřežská vrchovina, Drahanská vrchovina a samostatně jsou definovatelné 

Oderské vrchy (vojenský výcvikový prostor Libavá) a jih Moravské brány. Významným vodníkem 

tokem je řeka Morava, jež je prvkem sítě ekologické stability EECONET. Jiný významnější tok 

v regionu je její přítok, Bečva. Ekonomicky je toto zájmové území klasifikovatelné jako zemědělsko-
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průmyslový region, jenž polarizuje hospodářská síla subregionů Hané a ekonomicky slabší oblasti 

Šumperska a Jesenicka. Dominuje potravinářství, textilnictví a strojírenství. Oblasti s úrodnou půdou 

vynikají kvalitní zemědělskou produkcí. 

2.1.3 Smart Administration a eGovernment 

Implementace moderních manažerských metod na úřady představuje nesnadnou formu transferu 

zkušeností komerčního sektoru v oblasti řízení a správy, jež je do značné míry limitovaná platovou 

politikou, která nevytváří atraktivní podmínky pro nábor perspektivních a kvalifikovaných lidských 

zdrojů na pozice referentů a středních úředníků. Klíčovým nedostatkem jsou zejména nevhodně 

nastavené kontrolní parametry a absence prvků typů Common assessment framework pro sledování 

a řízení managementu kvality veřejné správy. 

349 městských a obecních úřadů, včetně krajské samosprávy a olomouckého magistrátu disponují 

participací na službě Czech Point, jíž poskytují občanům formou integrovaného přístupu do 

extrahovaných databází státní správy. 

Zdroj: Czech Point 

Implementace ICT do veřejné správy (e-Government) je jedním z klíčových procesů zefektivnění 

nástrojů správy. Je-li jako srovnávací parametr vzat v úvahu seznam obcí a měst disponujících 

střediskem Czech Point, pak lze konstatovat, že Olomoucký kraj zdárně zavádí tuto formu ICT 

v veřejné správě, ze 399 obcí a měst kraje disponuje střediskem Czech Point 349, což je přes 87%. 

Zdroj: Czech Point, ČSÚ 

Vybavenost obecních úřadů v roce 2008 vysokorychlostním internetem a webovými stránkami je již 

nyní na vysoké úrovni, kde již 88,4 % obcí má přístup k vysokorychlostnímu internetu, z toho nejvyšší 

procento má překvapivě okres Jeseník. To samé platí i o webových stránkách obcí, kdy v okrese 

Jeseník má všech 100 % webové stránky, což je jednoznačně nejvíce ve srovnání s ostatními okresy.  

Přístup k internetu v prostorách úřadu je také velmi pozitivní na úrovni 83,4 %, nejvíce v okrese 

Prostějov. Zasílání zpráv od úřadu na email či na mobil používá 43,7 % obcí. V mezikrajském srovnání 

Olomoucký kraj nemá špatné postavení. U vysokorychlostního internetu se pohybuje kolem průměru, 

u webových stránek je naopak na prvních místech. S tím, že ve větších městech je sto procent a 

v menších obcích je vybavenost nižší. 

2.1.4 Postavení v rámci ČR (hlavní charakteristiky, v nichž kraj vyniká či zaostává) 

2.22.22.22.2 Obyvatelstvo a osídlení     

2.2.1 Charakteristiky obyvatel 

Počet obyvatel k 31. 3. 2010 byl v kraji dle údajů ČSÚ 641 714. Nedá se konstatovat trend růstu či 

poklesu obyvatel, protože v posledních deseti letech byl trend každým rokem různý. Ve srovnání 

s rokem 2000 došlo ke snížení počtu obyvatel o 2 tis. obyvatel. Z toho se jedná o 49 % mužů a 51 % 

žen a 14,2 % ve věkové kategorii 0-14 let, 70,3 % v kategorii 15 -64 let a 15,5 % v kategorii nad 65 let. 
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Od roku 1993 klesá neustále počet dětí v kategorii nejmladších. U ostatních dvou kategoriích dochází 

k nárůstu. Tento trend kopíruje trend celé České republiky. Průměrný věk obyvatel kraje je 40,5. 

Index stáří je na hodnotě 107,1 (u mužů 82,6 a u žen 132,6). Podle průměrného věku a indexu stáří je 

nejstarší obyvatelstvo v okrese Prostějov a nejmladší v okrese Jeseník. 

Počet narozených dětí od roku 1993 klesal, ale od roku 2000 se trend obrátil a dochází každým rokem 

k nárůstu počtu narozených i při přepočtu na 1000 obyvatel, tj. 11,1 v roce 2008. Počet zemřelých se 

pohybuje okolo 6 400- 6 600 osob. Počet přistěhovalých rostl do roku 2007 a následně klesá. Počet 

vystěhovalých rostl do roku 2004 a pak již spíše klesá kromě roku 2007. Stěhování v rámci kraje 

proběhlo v roce 2008 u 10 417 osob. Přirozený přírůstek byl v roce 2008 na hodnotě 685, kdy 

s porovnáním s rokem 2006, kdy byl 130, došlo k výraznému vylepšení. Největší přirozený přírůstek je 

v okrese Olomouc (456) a následně Šumperk (195), naopak přirozený úbytek je v okrese Jeseník (-23). 

Naopak migrační saldo je v roce 2008 v záporných hodnotách na -339 a v roce 2007 byl na hodnotě 1 

424. Nejvyšší migrační přírůstek je v okrese Olomouc (276) a pak Prostějov (143), v ostatních 

okresech je negativní. Zároveň se dá konstatovat, že kraj není atraktivní pro imigraci obyvatel 

v mezikrajském srovnání, protože je na posledním místě v roce 2008. V přirozeném přírůstku je na 6. 

místě od spodní hranice, ale v migračním přírůstku má jako jeden ze dvou krajů ČR negativní 

přírůstek a to ještě výrazně větší než Moravskoslezský kraj (-70).  

 Počet sňatků v roce 2009 byl 2 827 a počet rozvodů 1 741. 

V Olomouckém kraji bydlí 9 909 cizinců, z toho jsou nejvíce zastoupeni ze Slovenska (2 763), Ukrajiny 

(2 502) a dále z Vietnamu, Polska a Ruska. Největší podíl cizinců je v okrese Olomouc, následuje 

Přerov a naopak nejméně v okrese Jeseník. V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na 3. 

spodní příčce s nejmenším počtem cizinců za krajem Zlínským a Vysočinou. Zároveň je zde rozdíl 

v porovnání s ČR, kde převažují cizinci zejména z Ukrajiny, ale v Olomouckém kraji spíše ze Slovenska. 

Sociogeograficky se dojíždění za prací redukuje do ohnisek velkých center (Olomouc, Přerov, 

Prostějov), kam za prací denně cestují stovky obyvatel menších sídel kraje, popř. představují tato 

ohniska i menší sídla s dominantním zaměstnavatelem. 

Zdroj: dopravní společnosti kraje 

Informační a komunikační gramotnost a vybavenost 

V mezikrajském srovnání je jednoznačně Olomoucký kraj na spodních příčkách. V letech 2003 – 2005 

byl jak ve vybavenosti mobily, počítači i internetem suverénně na posledním místě. V letech 2007 – 

2009 se kraj posouvá o 3 - 4 místa výše. Mezi lety 2005 – 2008 došlo ale určitě k významnému 

nárůstu používání těchto technologií. Podíl domácností vybavených osobním počítačem v uvedených 

letech vzrostl z 23% na 40,2% domácností. Také připojení k internetu v domácnostech se zvýšilo 

z 16,1% na 32,2% (ČSÚ 2010). Vybavenost knihoven internetem se kraj řadí do spodních míst mezi 

kraji ČR, ale rozhodně není na posledních místech. Od roku 2000 se zvýšil počet ze 109 počítačových 

stanic připojených na veřejný internet na 777 stanic v roce 2008 (Statistická ročenka OLK 2009, ČSÚ). 

Ve školství se počítačová vybavenost v Olomouckém kraji pohybuje na hodnotě 16,2 počítače na 100 

dětí a z toho 14 s připojením na internet, což v celorepublikovém srovnání představuje dobrou 
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vybavenost - 2. kraj za krajem Vysočina (Statistická ročenka OLK 2009, ČSÚ). Jedná se ovšem často o 

zastaralou techniku, kterou je třeba obnovovat a která neodpovídá trendu moderní společnosti. 

Dle daného srovnání je možné konstatovat, že úroveň připojení domácnosti je výrazně nižší, než je 

průměr ČR a kraj je ze všech krajů na tom nejhůře. 

 

2.2.2 Bydlení  

K 1. 3. 2001 bylo v Olomouckém kraji celkem 110 568 trvale obydlených domů. Téměř devadesát 

procent připadlo na rodinné domy. Největší zastoupení rodinných domů v kraji (91,8 %) měl okres 

Prostějov. Vyšší podíl bytových domů než byl krajský průměr, měly okresy Jeseník a Olomouc (12,5 % 

a 12,0 %). Trvale obydlených bytů bylo v Olomouckém kraji 230 561. Okresy Jeseník, Prostějov a 

Šumperk měly větší zastoupení trvale obydlených bytů v rodinných domech než v domech bytových 

(okres Prostějov 60,7 %, okres Šumperk 51,7 % a okres Jeseník 50,5 %). Více trvale obydlených bytů v 

bytových domech než v domech rodinných měly okresy Olomouc (55,0 %) a Přerov (51,5 %). Okres 

Jeseník, i přesto, že se rozkládá v horské oblasti má poměrně vysoký podíl bytů v bytových domech, 

tj. 47,5 %. Nejméně bytů v bytových domech měl okres Prostějov (38,5 %). 

Zdroj: Demografický, sociální a ekonomický vývoj v Olomouckém kraji v letech 2000 – 2004, ČSÚ 

V roce 2008 v Olomouckém kraji nalezneme 11 122 rozestavěných bytů. V roce 2009 bylo dokončeno 

2 026, což je nejvyšší počet za posledních 10 let, z toho 48 % v rodinných domech, 37 % v bytových 

domech a 10 % v nástavbách, přístavbách. Průměrná plocha bytu byla v roce 2009 67,1 m2.  Nejvíce 

dokončených bytů bylo v okrese Olomouc (973) a následoval Prostějov (320) a Přerov (314). Nejméně 

bylo v okrese Jeseník, tj. 84 bytů. V okrese Olomouc a i Prostějov a Přerov převažovala spíše výstavba 

bytů v bytových domech. Naopak v okrese Šumperk a Jeseník se stavěli byty pouze v rodinných 

domech. V mezikrajském srovnání je Olomoucký kraj uprostřed žebříčku. Výrazně výše je v kategorii 

výstavby domů s pečovatelskou službou, kdy je na 3. místě. S ohledem na velikost bytu se pohybuje 

spíše na nižších místech – 3. místo od spodu. Ke konci roku existovalo v kraji 91 domů 

s pečovatelskou službou s 2614 byty  (ČSÚ 2009). 

V kraji bylo v roce 2008 vydáno 5 022 stavebních povolení a ohlášení, z toho 2 444 bylo na bydlení a 

nejvíce v okrese Olomouc a pak následuje Prostějov a Přerov. Mezi kraji se nachází na skoro nejnižším 

počtu stavebních povolení, což je pro kraj pozitivní pro zajištění přírody na úkor zástavby. 

2.2.3 Struktura osídlení  

Přírodní podmínky významně určují nerovnoměrnost osídlení. Hlavní rozdíly jsou mezi severními 

oblastmi, horská oblast spadající do území bývalých sudet.  Severní, dosídlené oblasti se vyznačují 

méně stabilní populací a nižším vnímáním kulturně společenských hodnot, které se projevuje mimo 

jiné i nižší angažovaností místního obyvatelstva. A naopak tradiční, jižní zemědělská oblast Hané se 

stabilní komunitou. Rozdíly mezi venkovským a městským prostorem jsou viditelné už v základních 

územních a sídelních charakteristikách. Ve venkovském prostoru se nachází 88,2 % obci a jejich 

rozloha zaujímá 70,4 % celkové rozlohy. 
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Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 399 obcích, z nichž má 30 obcí přiznaný statut města. V těchto 

městech bydlí 57,3 % obyvatel. Statutárním městem je krajské město Olomouc a dále Přerov, které k 

31. 12. 2008 mělo 100 373 obyvatel.  

K 31. 12. 2008 měl Olomoucký kraj celkem 642 137 obyvatel. Počtem obyvatel na 1 km2 (121,9) se 

kraj přibližuje průměrné hustotě zalidnění za celou ČR (132,7 osob na km2). V rámci kraje jsou 

samozřejmě rozdíly, nejmenší hustotu obyvatel má okres Jeseník (57,6 osob na km2) a Šumperk (94,8 

osob na km2). Podíl městského obyvatelstva Olomouckého kraje se pohybuje na 57,3 (průměr za ČR 

je 70,4), tedy je v kraji více obyvatel žijících na venkově.  

Nejvíce obcí v kraji je o velikosti 200-499, tj. 125. Celkově je poměrně výrazný počet obcí do 999. 

Naopak v kraji je jen 9 obcí o velikosti 5 tis. – 19 tis., 3 města do 49 tis. a jen jedno nad 50 tis. 

obyvatel. V obcích do 100 tis. obyvatel žije 117 tis. obyvatel, dále 200 tis. obyvatel v obcích od 1 000 

do 4 999 obyv. V dalších kategoriích se pohybuje počet obyvatel po 100 tis. Nejméně obyvatel bydlí 

v okrese Jeseník, kde je i nejmenší počet obcí. Nejvíce obyvatel v obcích o velikosti do 200 tis. bydlí 

v okrese Přerov, zároveň je tam nejvíce těchto obcí. V Olomouckém kraji celkem žije v obcích do 1000 

obyvatel přibližně 18 % obyvatel, což je shodné s úrovní CR (17 %). Nejčetněji jsou zastoupeny obce 

do 500 obyvatel, kterých je v kraji 174. To je přibližně 48 % oproti 60 % v ČR. V těchto obcích pak žije 

přibližně 8 % obyvatel, obdobně jako v ČR. Malé obce Olomouckého kraje jsou tedy i přes jejich 

vysoké zastoupení (které je typické pro celou sídelní strukturu CR) větší než na celorepublikové 

úrovni. Měst nad 5 000 obyvatel je v kraji pouze 13. Z toho je jasné, že v regionu existuje jen několik 

měst jako regionální centra. Jedná se většinou o okresní města. 

Největší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze venkovských obcí mají v okrese Prostějov (70,5 %) 

a Přerov (72,4 %). V okresu Jeseník zabírají největší podíl rozlohy lesní pozemky.  

Další charakteristikou pro analýzu rozdílu mezi obcemi venkovského a městského prostoru je 

dojížďka obyvatel do sídla správního obvodu obce s rozšířenou působností. V městských obcích se 

vzdálenost do sídla úřadu dané obce dá absolvovat za 14 minut. Na venkově se pohybuje vzdálenost 

15 – 29 minut od s výjimkou okresů Přerov a Šumperk, kde žije nejvíce obyvatel s dosahem do 14 

minut. Velmi výrazný rozdíl vzhledem k ostatním regionům kraje je u obyvatel bydlících na Jesenicku, 

kde se dojížídí do krajského města Olomouce za více než hodinu.  

2.3 Ekonomika  

2.3.1 Struktura ekonomické základny 

Olomoucký kraj je tradičně průmyslově zemědělský region. Nejvíce ekonomických subjektů provozuj 

velkoobchod a maloobchod (26% všech subjektů), 14% ve zpracovatelském průmyslu (výroba 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, zpracování dřeva), 11% v profesních a vědeckých 

činnostech (především právní a účetní experti).  Z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý textilní a 

oděvní průmysl (ten díky vyhlášení konkurzu na OP Prostějov ztrácí významného představitele), 

výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a mnoho dalších. 
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V roce 2009 bylo v kraji registrováno na 133 275 ekonomických subjektů (7. nejvyšší počet 

v republice), ze 37 % v okrese Olomouc, nejméně v okrese Jeseník (8 %). Stejné pořadí platí i pro 

rozložení subjektů podnikajících ve zpracovatelském průmyslu.  

Olomoucký kraj zahrnuje úrodný Hornomoravský úval. Proto centrální a jižní část patří 

k nejúrodnějším regionům. Průměrné výnosy pěstovaných plodin – ječmene jarního, pšenice ozimé, 

řepky i technické cukrovky dosahují v celé ČR nejvyšších hodnot. Na zemědělskou výrobu navazuje 

množství potravinářských podniků.  

Ekonomika okresů je rozmanitá: okres Jeseník a severní část okresu Šumperk však bohužel díky své 

poloze, dopravní dostupnosti i narušením sociálního a hospodářského života po druhé světové válce 

(vysídlení německého obyvatelstva) patří k ekonomicky slabším regionům.  

2.3.2 Vnější ekonomické vztahy (např. export, lokalizace investic) 

K oživení ekonomiky kraje v posledních letech (konkrétně před rokem 2008) došlo i za oslabování 

míry investic v regionu. Poslední zjištěná hodnota vytvořeného hrubého fixního kapitálu (THFK) 

v roce 2007 3,6 % hodnoty generovaného v celé republice, což je pod dlouhodobým průměrem let 

1995 – 2007: 4,6 %. V letech lze však počítat s nárůstem. THFK na 1 obyvatele činí v kraji v roce 2007 

58,2 % celorepublikové úrovně, což je druhá nejhorší úroveň ve srovnání s ostatními kraji. Nižších 

hodnot zaznamenal již jen Královéhradecký kraj (55,8 %). Pozice Olomouckého kraje se tak 

každoročně zhoršuje, což však od roku 2005 kopíruje i celorepublikový vývoj. 

Zájem zahraničních investorů jako potenciálního zdroje podpory zaměstnanosti a zvýšení 

konkurenceschopnosti v kraji. Olomoucký kraj patří ke krajům s dlouhodobě nízkou úrovní 

zahraničních investic (v roce 2008 1,5% celorepublikové hodnoty). V letech 1999 – 2008 dosáhl 

nejvyššího objemu v roce 2004 (33 778 mil. Kč), který v následujících 2 letech klesal, ačkoliv 

v republice pomalu rostl.  V roce 2008 se však objem investic vyhoupl na 32 217 mil. Kč, což je 

meziroční nárůst o 18,9%. V ČR meziroční nárůst činil 7,7%. 

V letech 1998 – 2005 si zahraniční investoři více oblíbili okres Přerov a následně okres Šumperk 

s vysokým výskytem brownfieldů, levnější pracovní silou a podporou podnikatelských intervencí 

místních územních správ. Nejnižších hodnot zahraničních investic na osobu dosahoval okres Olomouc 

s krajským městem, přestože je pro investory Olomouc nejčetněji vyhledávanou destinací. Nejčastěji 

zvolenými městy byl: Přerov, Mohelnice, Šumperk a Prostějov.  

Investiční pobídky dosahovaly v letech 1999 – 2001 podobu Programu rozvoje na podporu 

průmyslových zón, v rámci něhož Olomoucký kraj vyčerpal 15% alokovaných dotací programu 

(především okres Olomouc). Dle analýzy Olomouckého kraje ve srovnání výše podpor s ostatními 

kraji je Olomoucký kraj na 3. místě (za krajem Středočeským a Moravskoslezským). Pobídky 

investorům na tvorbu nových pracovních míst a rekvalifikace získalo 5 zahraničních firem mimo 

Olomouc. Pobídky ze stran měst a obcí se snažili nalákat na připravené pozemky s infrastrukturou, 

asistencí, zajištění dopravy zaměstnanců do práce. 

2.3.3 Trh práce, vč. mezd 
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Zaměstnanec v I. čtvrtletí 2010 dostal připsáno na účet mzdu v průměru na úrovni 19 323 Kč, což je 

3 425 Kč méně, než je průměr ČR. Oproti roku 2009 jde o růst o 4,2 %, který je spolu s krajem 

Vysočina, Libereckým, Karlovarským nejrychlejší. U těchto krajů však šlo o navýšení z tradičně nižší 

základny. Nárůst překonal i nárůst mzdy o 2,2 % v rámci republiky. 

Míra nezaměstnanosti Olomouckého kraje se dlouhodobě drží stejného trendu, ale vyšších hodnot, 

celorepublikové úrovně. V období krize došlo ještě k výraznějšímu prohloubení rozdílu. K 30. 6. 2009 

již po čtvrté došlo k poklesu míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Míra nezaměstnanosti kraje 

činila 10,5 %, republiky 8,5 %. Obdobnou hodnotu dosahoval kraj i ve stejném období minulého roku 

(10,23 %), ale téměř dvojnásobek roku 2008 (5,57 %). Nejvíce osob hledající práci bylo registrováno 

v okrese Olomouc (11 816 dosažitelných uchazečů), nejméně v okrese Jeseník (2 653 dosažitelných 

uchazečů), jež na počátku roku dosahoval nejvyšších hodnot registrované míry nezaměstnanosti 

v celé republice. V okrese Jeseník také bylo v rámci kraje vydáno nejvíce financí na rekvalifikaci osob. 

V červenci a srpnu lze však očekávat navýšení počtu nezaměstnaných z důvodu často menší četnosti 

zakázek v době dovolených. 

V roce 2003 bylo v zemědělství zaměstnáno přibližně 7 % zaměstnanců, což bylo téměř o dvě třetiny 

více , než v celé  ČR. Podíl zaměstnaných osob v zemědělství se každoročně snižuje (v roce 2008 na 4 

%) ve prospěch tercierního sektoru.  

V kraji je na 86 velkých podniků z 50 % koncentrovaných do okresu Olomouc, v okrese Jeseník jsou 

pouze 2 velcí zaměstnavatelé a to v nejnižší kategorii (250 – 499 zaměstnanců).  

Z celkového počtu 133 275 ekonomických subjektů celých 57,13% neuvádí počet zaměstnanců, 31,61 

% jsou subjekty bez zaměstnanců. Nejčetnějšími zaměstnavateli jsou mikropodniky do 5ti 

zaměstnanců. Mikro, malé a střední podniky činí z celkového počtu 11,2 %. Ekonomiku Olomouckého 

kraje tak silně ovlivňuje stav a rozvoj malých a středních podniku (MSP). Podíl fyzických osob činí 

81,7%, což je nad celorepublikovým průměrem 78,8%. 

Odborná struktura obyvatelstva se zásadně nemění od statistických zjištění pořízených při posledním 

sčítání lidu (z hlediska trendů), primárná vzdělání 24,4 %, sekundární 64,4% a terciální 11,2%, což do 

značné míry koreluje s celorepublikovými ukazateli. 

2.3.4 Výkonnost ekonomiky  

Ekonomickou základnou Olomouckého kraje je především průmyslová výroba a rozvinuté služby. 

Hospodářskou expanzi zažil kraj v období 2004 – 2008 s průměrným ročním růstem HDP o 4,7 %, 

především v mezních letech, kdy se ekonomika kraje rozvíjela rychleji, než celá republika (tzn. 

meziroční růst HDP na obyvatele byl rychlejší než růst v ČR). Oba mezní roky také přinesly nejvyšší 

míru produktivity práce v celé republice. Klesající míra nezaměstnanosti v roce 2007 dosáhla své 

minimum v posledních deseti letech (6,7 %). 

Ve srovnání s ostatními kraji výkonnost Olomouckého kraje však dlouhodobě spíše zaostává, i když 

dosahuje každoročně meziročního růstu. V roce 2008 činila výkonnost HDP kraje na 1 obyvatele 

269,7, což je 76,2 % hodnoty za celou republiku (průměr kraje od roku 2000 činí 76,6 %). Kraj tak 
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dosahuje ve výkonnosti 11. místo mezi 13ti kraji. Na HDP republiky se podílí beze změny již 

dlouhodobě 4,7%. 

V roce 2008 činil indikátor HDP na 1 zaměstnance 709 930 Kč, meziroční růst byl mimořádný: 9,3%. 

Z nadregionálního pohledu se produktivita práce v posledních letech pohybuje však kolem 80% 

průměrné hodnoty republiky. Dle regionální produktivity práce za hod dosahuje v období 1995 – 

2008 hodnoty 84 % ČR, což je po Karlovarském kraji druhá nejhorší hodnota a kromě let 2006 a 2007 

také nejnižší v celém období. 

Na hrubé přidané hodnotě ekonomiky kraje (HPH) se nejvíce podílí terciální sektor (doprava, 

telekomunikace a komerční služby). V letech 1995 – 2008 dosahuje terciál průměru 54,1 % HPH 

v téměř pravidelných mírných výkyvech. Nejvyšších hodnot dostal v roce 2003 (56 %) a 2008 (56,7 %). 

Dle OKEČ je největším producentem přidané hodnoty zpracovatelský průmysl. 

Důvodem je útlum dříve dominantních odvětví (především zemědělství) a vnitřní heterogenita kraje: 

převažující tradiční zemědělské a horské oblasti na severu a vysoký, leč ne plně využitý, potenciál 

krajského města Olomouc. 

Čistý disponibilní důchod domácnosti na obyvatele se v roce 2009 dostal na úroveň 165 977 Kč, což je 

91,3 % průměrného celorepublikové hodnoty. Kolem této hodnoty osciluje v posledních 3 letech. 

Dalším projevem nižší ekonomické výkonnosti kraje dokládají dlouhodobě negativní výsledky 

indikátorů za Českou republiku i unii u ukazatelů jakými jsou: míra investic, počet ekonomických 

subjektů, průměrná mzda, daňová výtěžnost a míra nezaměstnanosti.  

V roce 2008 bylo v Olomouckém kraji sledováno 167 průmyslových podniků, které zaměstnávaly více 

než 100 zaměstnanců a dosáhly tržby v hodnotě 114,6 miliard Kč (4,1 % hodnoty tržeb za celou 

Českou republiku). Oproti skutečnosti zjištěné v předchozím roce tržby v kraji poklesly o 1,1 %, i když 

dosažené tržby za ČR meziročně vzrostly o 0,1 %. Nejvyšší hodnota tržeb v kraji byla dosažena v 

podnicích, které působily v odvětví výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených (21,4 % z 

celkových tržeb), v odvětví výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (21,2 %), dále v odvětví 

výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (15,1 %) 

V I. čtvrtletí 2010 dochází k poklesu počtu zaměstnanců oproti stejnému období o 5,9 %. Pokračuje 

tak proces pokles evidovaných zaměstnanců z roku 2009 (pokles o 8,9 %), který byl rychlejší, než činil 

průměr ČR (5,9 %). Razantnějšího pokles zaznamenal již jen Kraj Vysočina a Liberecký. 

Zdroj: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2009, Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v ČR 

v letech 1995 - 2008 

2.3.5 Veřejné rozpočty 

641 714 obyvatel kraje1 žije v 398 obcích, z nichž 30 obcí dosáhlo statutu města. V městech bydlí více 

jak polovina obyvatelstva (57,3 %). Rozpočty obcí Olomouckého kraje v roce 2008 dosahovaly příjmů 

na úrovni 22,5 mld. Kč, což je 5,6% příjmů územního rozpočtu republiky (při 6 % obyvatelstva ČR). 

                                                           
1
 K 31. 3. 2010 
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Největší podíl na veřejných příjmech činí tradičně hlavní zdroj příjmů: daňové příjmy, které však v 

Olomouckém kraji 47 % dosahují nižší hodnoty, než je republiková: 50,5 %. Naopak obecní rozpočty 

byly úspěšnější při získávání národních a nadnárodních dotací alokovaných z národních účtů (přijaté 

dotace v kraji činí 41 % z celkových příjmů, zatímco v ČR je podíl 38 %). 86 % z dotací má však 

neinvestiční charakter. O 1 procentní bod také obce v Olomouckém kraji získávají příjmy z vlastní 

hospodářské činnosti (5 % kapitálových příjmů z celkových příjmů). 

Meziroční propad příjmů obcí o 2,8 % z důvodů ekonomické krize a fiskálních změn se Olomouckého 

kraje netýká, neboť zde příjmy narostly o 3,5 %. V rámci republiky byl obecně pokles doprovázen 

posílením objemu dotací, na což Olomoucký kraj doplatil ztrátou dotací o 1 % roku 2008 oproti 2007. 

Na rozvojové investice vydávají obce na 24 % z celkových výdajů (kapitálové výdaje), což je v souladu 

s průměrnou hodnotou obcí v jiných krajích? Nejvíce výdajů je směřováno do oblasti vzdělávání na 

provozní výdaje (6 047 mil. Kč), nejvíce investičních výdajů je vynakládáno na oblast dopravy (1 988 

mil. Kč). 

Z hlediska kraje hospodaří obce s hospodářským přebytkem 83 mil. Kč, což je po Královehradeckém 

kraji (19 mil. Kč) druhý nejnižší kladný výsledek (Liberecký kraj dosahuje záporných čísel). 

Z celorepublikového pohledu činí přebytek rozpočtů krajů 4 %, v olomouckém kraji díky nízké 

hodnotě přebytku podíl činí 0 %.  

Saldo příjmů a výdajů na 1 obyvatele činí v Olomouckém kraji 130 Kč oproti republikovým 1 406 Kč, 

s výjimkou hl. Prahy činí průměr na kraj 819 Kč. Rozpočtový schodek obcí v České republice bez Prahy 

loni činil 14 miliard korun, což je nejvíce od roku 1990. Zadluženost obcí v Olomouckém kraji činila 

5 668 Kč na 1 obyvatele, což je pod průměrem ČR 5 845 Kč. V roce 2006 činil podíl zadluženosti 

jednotlivých obcí v olomouckém kraji 64,2 %, díky čemuž kraj dosáhl třetí nejhorší pozice v republice. 

2.3.6 Změny v době krize  

Ekonomická krize se dotkla také provozu všech subjektů v kraji a to přímo nebo nepřímo. 

Podnikatelské subjekty proto mj. prostřednictvím Hospodářské komory zahájily jednání se zástupci 

územní samosprávy ohledně nápravných opatření, jakými jsou: 

� Zkrácení doby splatnosti veřejných zakázek do 30 dnů, 

� Zveřejňování podlimitních zakázek vypisovaných Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

2.3.7 Výzkum a vývoj, inovace apod. 

Oblast výzkumu a vývoje je jednou z nejdůležitějších zdrojů zvyšování konkurenceschopnosti a tím i 

ekonomické vyspělosti regionu. V roce 2008 bylo v Olomouckém kraji vydáno do výzkumu na 1 433 

mil. Kč, což je mimo hl. město Praha pátá nejnižší hodnota (2 433 mil. Kč). Přestože v Olomouckém 

kraje je dlouhodobě průměrná mzda nižší než republiková, mzdové výdaje v oblasti VaV jsou o 5 

procentních bodů více než v rámci celé republiky.  

Nejvíce pracovišť VaV je soustředěno v okrese Olomouc (35 %), následuje okres Šumperk (24 %), kde 

je však zaměstnáno nejvíce osob (36 %). Nejméně pracovišť má sídlo v okrese Jeseník (3,5 %). Oproti 
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celorepublikovému trendu směrování výdajů v oblasti školství na úrovni 17 %, v případě 

Olomouckého kraje jde na podporu VaV na vysokých školách celých 40 % výdajů.  

Podíl na výdaje a výzkum se v roce 2008 snížily na 0,48 %, tj o 0,16 procentního bodu, přestože v roce 

2008 (23 mld. Kč) došlo k poklesu výdajů ze státního rozpočtu na VaV oproti roku 2007 (54,3 mld. Kč) 

o 58 %). Dle usnesení vlády se v roce 2009 a 2010 počítá s navýšením výdajů do oblasti VaV ze 

státního rozpočtu. 

2.3.8 Cestovní ruch a kultura 

V Olomouckém kraji bylo ke konci roku 2009 k dispozici 338 hromadných ubytovacích zařízení se 

7 376pokoji a 19 127 lůžek.  V kraji se nenachází žádný pětihvězdičkový hotel, 8 čtyřhvězdičkových 

hotelů s 527 lůžky a 174 ostatních hotelů a penzionů. Další možnosti ubytování jsou v 11 kempech, 73 

chatových osadách a turistických ubytovnách a v dalších 94 nespecifikovaných zařízeních. Během 

vývoje posledních let kapacita nepravidelně klesá i roste. Vyšší kapacita je v roce 2003 a 2008. 

Největší kapacitu ubytování naleznete v okrese Jeseník (115 hromadných ubytovacích zařízení) a 

Šumperk (119), následně v Olomouci a nejméně v okrese Prostějov a Přerov. Čtyřhvězdičkové hotely 

jsou zejména v Olomouci. Ostatní typy ubytovacích kapacit vždy dominují v okrese Jeseník a 

Šumperk. V celorepublikovém srovnání patří Olomoucký kraj spíše k nižší vybavenosti ubytovací 

kapacity, ale s počtem ubytovaných hostů se pohybuje na prostředních příčkách. 

Počet hostů dosáhl 377 200 v roce 2009 a z toho 81 777 nerezidentů. Tento počet byl za posledních 

10 let nejnižší. V předchozích letech se počet pohyboval vždy nad 400 tis. Nejvyšší počet 450 855 byl 

zaznamenán v roce 2003. Stejný trend je možné vysledovat i v počtu přenocování. Z nerezidentů mají 

největší zastoupení Němci, pak Slováci a Poláci. Průměrná doba pobytu se pohybuje na 4,6 dní, 

z toho nejdéle zůstávají Češi, pak Britové, ostatní americké státy a africké státy. Nejvyšší zájem je o 

ubytování v letních prázdninových měsících a malinké zvýšení je možné zaznamenat v únoru a březnu 

rezidenty ČR. V porovnání s kraji delších a kratších pobytových cest rezidentů vystupuje Olomoucký 

kraj spíše s nižšími počty přenocování a hostů a průměrnými vynaloženými výdaji turistů. Jediné je 

možné zaznamenat vyšší průměrný počet přenocování u delších cest, tj. 8,0. 

Počet kulturních památek zpřístupněných návštěvníkům za vstupné je v kraji 11, což je ve srovnání 

s ostatními kraji poměrně málo. Návštěvníků těchto objektů bylo 244 tis. V kraji bylo uspořádáno 

3934 kulturních akcí – výstavy, koncerty, dramatická vystoupení a další. Těchto akcí bylo uspořádáno 

poměrně hodně v porovnání s ostatními kraji. 

V Olomouckém kraji je zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO Sloup Nejsvětější Trojice. 

Významný turistický potenciál tvoří památkový fond. Počet památkově chráněných objektů je 

vzhledem k rozloze Olomouckého kraje v pod průměrem České republiky. Na území Olomouckého 

kraje je mnoho kulturních a historických památek, které jsou ale často ve špatném stavu, takže 

nejsou přístupny veřejnosti. Hrady a zámky jsou častými dominantami krajiny v oblasti turistického 

ruchu. Jejich počet je nižší než v krajském srovnání, ale dnes je již zpřístupněno 16 hradů a zámků.  

 
Mezi hrady je možné zařadit Přemyslovský hrad v Olomouci, hrad Bouzov, hrad Šternberk, Vodní tvrz 

v Jeseníku, hrad Kolšterjn v Branné. A mezi zámky se řadí Horní zámek v Náměšti na Hané, zámek 
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Jánský Vrch v Javorníku, hrad a zámek Úsov, zámek Velké Losiny, Prostějovský zámek, zámek Kosíř, 

zámek Brodek, Plumovský zámek, zámecký areál s kaplí sv. Martina, Přerovský zámek, Tovačovský 

zámek. 

Pěší turistika 

Pěší turistika je v Olomouckém kraji zajištěna velmi dobře poměrně hustým turistickým značením 

zejména v hornatých a podhorských oblastech. Dále v regionu nalezneme 23 naučných stezek v okolí 

Olomouce a v CHKO Jeseníky nebo Litovelské Pomoraví. 

Lyžování 

Pro lyžařskou turistiku je v Olomouckém kraji vyznačeno celkem 457,8 km lyžařských turistických 

značených tras. Z toho je 8,5 km čistě lyžařského značení a 449,3 km provedeno souběhem s pěšími 

turistickými značenými trasami, které jsou vybaveny přelepkami lyžařského značení. Tyto lyžařské 

turistické trasy jsou v oblasti Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžníku. Pro sjezdové 

lyžování nalezneme lyžařská střediska na Červenohorském sedle, Ramzové, Pradědu a dále středisko 

Petřkov, Staroměstsko, Klepáčov, Horní Morava a Hynčice pod Sušinou.  

Vodní turistika 

V kraji je možné využít řeku Moravu a Bečvu ke sjíždění všemi typy lodí i pro úplné začátečníky. Jinak 

vodní sporty v kraji nedominují.  

Kongresová turistika 

Zařízení, která mohou pořádat akce tohoto typu, je v kraji málo. Pro pořádání menších kongresů 

připadají v zásadě v úvahu Hotel Flora v Olomouci, Hotel Jana v Přerově a Priessnitzovy léčebné lázně 

Jeseník. Pro konferenční, vzdělávací či jiné akce v rámci incentivní turistiky lze ovšem využít služeb 

dalších větších hotelů, penzionů či rekreačních zařízení v kraji (např. Bohema Zlaté Hory, Hotel 

Dlouhé Stráně, Hotel Diana ve Velkých Losinách aj.). V počtu pořádání kongresů se Olomoucký kraj 

nachází na spodních místech v mezikrajském srovnání ČR. 

Výstavnická činnost 

Centrem výstavnictví je Olomouc, kde jej provozuje společnost Výstaviště Flora Olomouc, a. s., která 

celoročně naplňuje programem desítky různorodých výstav a pečuje o 47 ha olomouckých parků 

(Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, které jsou volně přístupné veřejnosti). Nejčastěji návštěvníky 

přitahují, hlavně v době konání výstav FLORA OLOMOUC. Kromě toho má pro kraj význam Výstaviště 

Přerov, kde se pořádají významné regionální i celostátní akce (např. Mezinárodní výstava 

hospodářských výstav a zemědělské techniky). Menší výstavní prostory jsou i v Prostějově. 

Mezi slabé stránky je možné zařadit malá návštěvnost zahraničních turistů, nízký počet lepších 

hotelů, zázemí pro kongresovou turistiku, zanedbané kulturní a přírodní památky, nedostatečná 

nabídka produktů cestovního ruchu 
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Zdroj: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2009, ČSÚ, Program rozvoje cestovního ruchu 

Olomouckého kraje, 2003 

2.4 Oblast veřejných služeb 

2.4.1 Vzdělávání 

Struktura školství 

Ve školním roce 2008/2009 bylo v kraji 362 mateřských škol, kde došlo ke snížení o 3 vzhledem 

k předcházejícímu školnímu roku. Počet dětí a současně i učitelů od roku 2002 každým rokem roste. 

Mezi lety 2002 a 2009 došlo k nárůstu o necelých 6 %, tj. o 1147 dětí. K největšímu nárůstu došlo 

mezi školními roky 2007/2008 a 2008/2009. Nejvyšší podíl mateřských škol je v Olomouci a naopak 

nejméně v okrese Jeseník, což odpovídá regionálnímu rozložení počtu žáků. 

Počet základních škol ve školním roce 2008/2009 byl 306, kde je možné zaznamenat mírnou klesající 

tendenci. V počtu žáků a tedy i návazně učitelů nastává trend velmi výrazně klesající. Počet žáků se 

snížil o 32 %, tj. o 16 581. Regionální rozložení je stejné jako u mateřských škol. 

Počet středních škol zůstává poměrně na stabilním počtu okolo 100. Z toho zůstává po 10 let stejný 

počet gymnázií, tj. 20. Studentů gymnázií i odborných škol nepatrně neustále roste. Naopak počet 

studentů středních odborných učilišť neustále klesá. 8 gymnázií je v okrese Olomouc a naopak pouze 

jedno gymnázium v okrese Jeseník. Podobné rozložení je i u středních odborných škol. 

V regionu se nachází 7 vyšších odborných škol, jejichž počet je konstantní. Počet studentů do roku 

2006 rostl a od té doby spíše klesá. 5 VOŠ se nachází v Olomouci, 1 v okrese Přerov a 2 v okrese 

Šumperk. 

Rozvoj vysokého školství zaznamenal v kraji velmi výrazný růst za posledních 10 let. Z původně 

jedené veřejné školy Univerzita Palackého se nyní počet rozšířil o dvě soukromé vysoké školy - 

Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov. Počet studentů vzrostl o 100 % 

z počtu 8 970 ve školním roce 2000/2001 na počet 21 853 ve školním roce 2008/2009. Současně ve 

větších městech je možné nalézt detašovaná pracoviště univerzit při středních školách: 

Šumperk: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní a Ekonomická fakulta 
Přerov: Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta technologická 
Jeseník: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava 
Hranice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská 

 

Mateřské, základní a střední školství je na velmi vysoké úrovni a hustě pokrývá celé území kraje.  

Gymnázia a střední odborné školy jsou stabilizovány a pro jejich udržení a zlepšení uplatnitelnosti 

absolventů na pracovním trhu musí probíhat neustálé přizpůsobování oborů a kvality výuky 

podmínkám trhu práce tak, aby absolventi dosahovali vysoké uplatnitelnosti a dokázali se adaptovat  

na nově vznikající požadavky trhu práce. Hlavním cílem je podporovat rozvoj učňovských oborů 

perspektivních na trhu práce. 
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Vysoké školství v Olomouckém kraji je na poměrně vysoké úrovni. Největší soustředěnost 

vysokoškolských studentů je ve městě Olomouc. Nevýhodou kraje je absence technických a 

ekonomických oborů, za kterými odchází studenti do jiných krajů. Toto podmiňuje nedostatečnou 

základnu pro technické obory v průmyslu a službách. 

Vzdělanostní struktura obyvatel 

Ve srovnání s úrovní vzdělanosti v České republice je možné konstatovat, že má Olomoucký kraj 

největší podíl středoškolsky vzdělaného obyvatelstva bez maturity a zároveň je tento trend vyšší než 

průměr ČR (o 4-5 %). Tento trend se ale neustále snižuje a přibližuje průměru ČR. Naopak kraj má 

nižší podíl středoškolsky vzdělaných osob s maturitou (o 4-5 %). Úroveň vzdělanosti základního a 

vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva se pohybuje na úrovni celorepublikového průměru.  

Při porovnání roku 2001 a 2007 došlo ke snížení podílu osob se základním vzděláním a bez vzdělání o 

3 % na 21,3 % a současně i počet osob se středoškolským vzděláním bez maturity o 1,5 %. Správným 

trendem je, že roste počet osob s maturitou o 0,5 % a ještě výrazněji počet vysokoškolsky vzdělaných 

lidí o 2 %. Zároveň velmi výrazným trendem je převažující počet žen nad muži se základním a žádným 

vzděláním (66 % žen, 34 % mužů) a současně již nižší podobný poměr u středoškolsky vzdělaných žen 

bez maturity (56 % žen, 44 % mužů). V dalších vzdělanostních kategoriích převažují spíše muži. 

Převaha již není ale tak dominantní.  

Při regionálním srovnání dat z roku 2001 v rámci kraje je možné konstatovat, že Olomoucký okres má 

nejvíce vzdělané obyvatelstvo, což plyne z koncentrace osob vysokoškolsky vzdělaných díky vyšší 

nabídce jejich uplatnění v Olomouci než v ostatních městech kraje (3. místo za Prahou a Brnem). 

Okres Prostějov a Přerov mají podobnou strukturu, kde mají nejvíce osob se středním vzděláním bez 

maturity (42 %) a dále osob s maturitou (24,2 %) a se základním vzděláním (22,9 %). Podíl 

vysokoškolsky vzdělaných osob je jen 7 %. Nejnižší úroveň vzdělanosti je v okresech Jeseník a 

Šumperk, kde je největší podíl osob se základním vzděláním a bez vzdělání (JE – 27,9 %, SU – 26,2 %) 

a nejméně vysokoškolsky vzdělaných osob (SU - 6,5 %, JE – 5,8 %). Z uvedených trendů je možné 

vysledovat potřeby, které je nutné řešit a podporovat jejich rozvoj ke zvýšení vzdělanosti. 

(Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, data 2006 a 

2007). 

Celoživotní vzdělávání 

Jednou formou celoživotního vzdělávání je studování při zaměstnání. V Olomouckém kraji studovalo 

na středních odborných školách přes 6 % osob a jejich počet se neustále zvyšuje. Další možnost 

studování je na vyšších odborných školách, kde studovat přes 16 % studentů studujících VOŠ. Nejvyšší 

podíl studujících při zaměstnání je na fakultách Univerzity Palackého, kde představuje 30 % všech 

studentů s českým občanstvím univerzity. Jejich počet se neustále zvyšuje. (Zdroj: Vývoj lidských 

zdrojů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2005) 

Další možností jsou rekvalifikace. Počet osob, které prošly rekvalifikací vedených na úřadu práce a 

následně, kteří našli zaměstnání po úspěšném absolvování rekvalifikace, je velmi kolísavý 

v meziročním srovnání. V roce 2009 prošlo rekvalifikací 2 182 osob (v roce 2008 počet 2 011 osob). 
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Zároveň se stále zvyšuje nabídka rekvalifikací. V současnosti probíhá významný počet rekvalifikačních 

kurzů dotovaných ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, dále existují různé příspěvky konkrétně cílené na rozvoj daných osob, vznikají pracovní 

místa v chráněných dílnách, vznikají společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce a 

také probíhá podpora zapojení fyzických osob do podnikání pomocí samostatně výdělečné činnosti. 

(Zdroj: Statistická ročenka trhu práce České republiky v roce 2009 a 2008, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR) 

Zároveň do neformálního celoživotního vzdělávání je možné zahrnout návštěvu různých kurzů při 

zaměstnání, které zvyšují kvalifikaci. Může se jednat o kurzy nabízené školskými zařízeními, ale 

soukromými subjekty, jazykovými školami, zájmovými organizacemi. Nabídka těchto subjektů 

neustále roste a přizpůsobuje se požadavkům trhu. 

Uplatnění absolventů na trhu práce 

V roce 2009 bylo evidováno na úřadu práce 2 768 absolventů škol a mladiství. Z hlediska oborů se 

nejvyšší nezaměstnanost týkala absolventů v kategorii vyučení u oborů gastronomie, hotelnictví a 

turismus (14,8 %) a obchod (14,2 %). V kategorii vyučení s maturitou je nejvyšší nezaměstnanost 

absolventů evidována u oborů ekonomika a administrativa (18,4 %). U oboru zpracování dřeva a 

výroba hudebních nástrojů (15,4 %) se to týká i kategorie vyučen a SOŠ s maturitou. Absolventi 

středního vzdělání s maturitou jsou pro zaměstnavatele nejatraktivnější, pokud jsou ochotni přijmout 

práci na úrovni vyučení. Největší problémy mají maturanti směřující do ekonomických, 

administrativních a manažerských oborů, kde je trh dlouhodobě přesycen. Vysokoškoláci mají celkem 

vysoké šance na uplatnění se na trhu práce, pokud se rozhodnou hledat práci mimo obor nebo mimo 

okres svého bydliště. 

Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o absolventy oborů strojírenství a strojírenská výroba a 

elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Tyto obory jsou ale v kraji dlouhodobě 

podceňovány z hlediska nabídky vzdělání.  

2.4.2 Sociální péče 

Poskytovatelé sociální péče 

V Olomouckém kraji naleznete 32 domovů důchodců, které jsou rozmístěny poměrně rovnoměrně po 

celém území kraje, dále 19 denních stacionářů, 3 týdenní stacionáře, 11 domovů pro osoby se 

zdravotním postižením (s kapacitou 1 295 míst). Další významným typem zařízení jsou domy 

pečovatelskou službou, kterých je v kraji 91 a nejvíce v okrese Olomouc (tj. 33) a nejméně v okrese 

Jeseník (tj. 6). Ostatní zařízení poskytující sociální služby jsou zejména v okrese Olomouc, následně 

v okrese Přerov a Šumperk, nejméně v okrese Jeseníka Prostějov. 

Využitelnost domovů pro seniory je 94,8 na konci roku 2008. V celorepublikovém srovnání patří tato 

využitelnost k nižším, ale i přesto je vidět, že kapacita je neustále plná. Z hlediska časového srovnání 

je možné konstatovat neustálé zvyšování počtu zařízení a míst v jednotlivých typech poskytování 

sociálních služeb. 
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Zdroj: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2009, ČSÚ 

Rozsah služeb a kvalita 

Poměr v nabídce jednotlivých sociálních služeb je následující – 40 % sociální prevence, 15 % sociální 

poradenství, 45 % - sociální péče. V kraji jsou nejvíce zastoupeny služby odborného poradenství a 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Naopak nejméně 

zastoupené jsou služby nízkoprahových denních center, tlumočnických služeb. V případě pobytových 

služeb je největší nabídka  u domovů pro seniory je v okrese Jeseník a Prostějov, ale i přesto není 

jejich nabídka dostatečná. V Olomouckém kraji není k dispozici služba terapeutické komunity.  Z 

terénních služeb sociální péče je nejvíce zastoupena služba pečovatelské služby, kterou lze nalézt 

skoro ve všech územích obcí s rozšířenou působností. Naopak službami denních stacionářů a center 

nejsou pokryty všechna území kraje, jejichž vznik by měl být podporován, aby umožnil všem osobám 

co nejdéle setrvat v přirozeném sociálním prostředí. Veřejnost vyjádřila nejvyšší potřebu 

informovanosti a poradenství (39 %), následně terénní služby (24 %), ambulantní (19 %), pobytové 

(10 %) a nejméně technické (bariéry, rekonstrukce – 8 %).  

Problematika sociálních služeb se dotýká sedmi cílových skupin, které mají každá svá pozitiva, 

problémy a potřeby: 

Cílová skupina děti, mládež a rodina disponuje širokým spektrem zařízení pro děti, mládež a 

rodinu, ale slabou stránkou je časová, finanční a místní nedostupnost nabízených služeb, 

špatná informovanost o jejich nabídce a nedostatek odborníků v některých lokalitách kraje a 

malá pružnost zavádění nových forem. Cílová skupina osob se zdravotním postižením se 

může potýkat s nezájmem místních samospráv poskytovat sociální služby, s nedostatečným 

počtem terénních služeb, bariérovostí, místní a časovou nedostupností zejména v geograficky 

odloučených lokalitách. Cílová skupina seniorů se potřebuje rozvoj terénních a ambulantních 

služeb na celém území kraje, zvýšit počty a služby domovů se zvláštním režimem, domovy 

pro seniory, denní stacionáře, tísňovou péči, odlehčovací a aktivizační služby, zprůhlednit 

financování, zrovnoměrnit nabídku v kraji a zvýšit sociální poradenství a informovanost. 

Cílová skupina etnické menšiny a cizinci se potýká s potřebami řešit udržitelné bydlení osob 

sociálně vyloučených, koncepčně řešit politiku zaměstnanosti, podporu zvýšení spolupráce, 

zvýšení ochoty škol a policie spolupracovat. Současně existuje geografická nedostupnost 

služeb a dobrovolnictví v odlehlých lokalitách. Cílem je udržet a podporovat rozvoj terénních 

a dobrovolnických služeb. Cílová skupina osob v krizi je celkem dobře zajištěna organizačně, 

jen existuje nerovnoměrné pokrytí služeb v rámci kraje, absence specializovaných zařízení, 

nízká informovanost a propagace, malá propojenost a vzájemná spolupráce s dalšími 

složkami. Cílová skupina osob ohrožených návykovým jednáním může počítat s širokou 

nabídkou sociálních služeb a zařízení i informovaností. Skupina se může potýkat s chybějícími 

terénními službami na Jesenicku a Prostějovsku, nedostatečnou nabídkou služeb pro lidi 

závislé na alkoholu, uživatele syntetických drog, testování hepatitid a nedostatečným 

zaměřením na duševní nemoci. Cílová skupina osob sociálně vyloučených se potýká s absencí 

specializovaných služeb na rozhraní oblasti sociální a zdravotní, absencí zařízení pro ženy, 

nízkoprahových denních center, zaměstnávání cílové skupiny, nedostatečností a 
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neprovázaností terénních programů a nerovnoměrným rozložení poskytování služeb jako 

jsou noclehárny a azylové domy.  

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, Olomoucký kraj, 2009 

Prevence kriminality 

V roce 2008 se uskutečnilo 14 883 trestných činů v Olomouckém kraji, kde na 1 000 obyvatel připadá 

23,2 trestného činu. Z toho nejvíce v okrese Olomouc (tj. 6 673), následně v ostatních okresech kolem 

2 500 a nejméně v okrese Jeseník (tj. 726). Dlouhodobě se počet trestných činů jednoznačně snižuje. 

V celorepublikovém srovnání patří na páté místo s nejnižší kriminalitou na 1 000 osob, kam se ale 

výrazně posunul z horších míst, např. v roce 2002 zastával 6. nejhorší místo. Kraj nejvíce trápí 

majetková kriminalita (zejména krádeže vloupáním a krádeže prosté), která převyšuje ostatní 

páchané kriminality. 

Jako prevence kriminality mohou fungovat krizová a poradenská zařízení jako azylová bydlení, domy 

na půl cesty, chráněná bydlení, nízkoprahová zařízení, pomoc obětem trestné činnosti a streetwork; 

dále sportovní aktivity na školních hřištích, ve sportovních areálech a vzdělávací a zájmové aktivity a 

osvětová činnost. Dalším způsobem prevence jsou informační opatření pomocí tištěných letáčků 

policie, samolepek, videopořadů, rozhlasových zpravodajství, ohlášení v MHD. Skupina realizátorů 

této prevence je z větší části tvořena zejména nevládními neziskovými organizacemi a charitativními 

či církevními subjekty. Tato rozsáhlá skupina je na řadě míst dále doplněna aktivitami oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů, příspěvkových organizací, preventivních skupin městské 

(obecní) policie, preventivně informačních skupin Policie ČR a školských zařízení.  

V kraji jsou zaznamenány problémy zejména s chybějícími financemi pro zajištění infrastruktury 

prevence, nedostatečná odborná úroveň a vzdělání pedagogických pracovníků a policistů, 

nevyužívaná kapacita a nedostatečná nabídka programů vzdělávacích institucí, nedostatečná 

spolupráce škol s policií, nedostatečná mediální prezentace příkladů dobré praxe, nízké právní 

vědomí dětí a mládeže v trestní odpovědnosti. 

Zdroj: Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006 - 2010, Olomoucký kraj, září 

2005 a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2009, ČSÚ 

2.4.3 Zdravotnictví 

Počet lékařů v Olomouckém kraji roste (v roce 2008 na 2 673), kdy nejvíce jich je v okrese Olomouc a 

nejméně v okrese Jeseník. V kraji nalezneme 9 nemocnic, kdy jsou 3 v okrese Olomouc, 2 v okrese 

Šumperk a Přerov a jedna v okrese Jeseník a Prostějov. V kraji je dále 13 odborných léčebných 

ústavů, z toho 5 pro dlouhodobě nemocné s kapacitou 542 lůžek. Dále je v kraji 297 ordinací 

praktických lékařů a 336 ostatních samostatných zdravotnických zařízení. V kraji nalezneme 155 

lékáren. Regionální rozložení odpovídá počtu obyvatel, kdy nejvíce všech zařízení a služeb je v okrese 

Olomouc a nejméně v okrese Jeseník. V celorepublikovém srovnání si vede Olomoucký kraj v počtu 

lékařů nadprůměrně. Využitelnost nemocničních lůžek se pohybuje na 250,5, což je spíše na nižší 

úrovni než v některých ostatních krajích. V roce 2008 bylo v nemocnicích České republiky 

hospitalizováno 138 513 pacientů bydlících v Olomouckém kraji, z toho ženy tvořily 56,5 %. Nejvíce 
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hospitalizovaných bylo pro nemoci oběhové soustavy (12,6 %). Průměrná ošetřovací doba činila 6,3 

dne. Využití přístrojového vybavení zdravotnických zařízení, bylo u většiny přístrojů srovnatelné s 

relací za ČR. V kraji bylo výrazně více výkonů na 1 přístroj provedeno u RTG dg skiagrafických, RTG dg 

mamografických II. kategorie, RTG dg kostních denzitometrů, dále u RTG terapeutických a 

magnetické rezonance 1–1,5T. 

Z hlediska pracovní neschopnosti je možné vysledovat klesající trend pracovní neschopnosti a úrazů, 

zejména mezi lety 2007 a 2008, což ovlivnilo zavedení placení poplatků u lékaře. Jednoznačně 

největší nemocnost je v oboru těžby nerostných surovin a zpracovatelském průmyslu. Nejdelší doba 

neschopnosti je v oborech výroba a rozvod elektřiny a plynu a ubytování a stravování. Pracovní 

neschopnost na 100 nemocensky pojištěných je nejvyšší v okrese Šumperk včetně nejdelší průměrné 

délky neschopnosti. Naopak nejnižší počet na počet pojištěných je v okrese Olomouc. 

V celorepublikovém srovnání má kraj nejnižší pracovní neschopnost, ale lidé jsou nemocni po 

poměrně delší dobu než v ostatních krajích.  

Nejvyšší úmrtnost je na nemoci oběhové soustavy, zejména srdeční a na dalším místě s o polovinu 

nižším počtem na zhoubné novotvary. V roce 2006 bylo v kraji 4 458 nově hlášených onemocnění 

zhoubnými novotvary, což je pokles proti roku 2005 o 3 %. Největší výskyt 787,8 nově hlášených 

onemocnění mužů na 100 000 mužů měl okres Šumperk, krajský průměr byl 726,0 (ČR 731,7). U žen 

tomu bylo nejvíce 744,3 v okrese Přerov, průměr za kraj 669,8 (ČR 670,6). U hlášených onemocnění 

činil poměr mužů 50,7 % a žen 49,3 %. Nejčastějším novotvarem je jiný zhoubný novotvar kůže, 29 % 

z celku. U mužů druhým nejčastěji diagnostikovaným nádorem se stal zhoubný novotvar průdušky-

bronchu a plíce. U žen dlouhodobě nejčetnější je zhoubný novotvar prsu.  

Celkové výdaje na zdravotnictví, tzn. výdaje státního rozpočtu a územních rozpočtů, výdaje 

zdravotních pojišťoven a soukromé výdaje v roce 2008 činily přibližně 262 645 mil. Kč, což je cca 7,1 

% hrubého domácího produktu (HDP) roku 2008. Výdaje na 1 obyvatele dosáhly 25 182 Kč, což 

znamená na 1 obyvatele nárůst o 7,4 % oproti roku 2007. Hodnota distribuovaných léků v roce 2008 

dle statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv vzrostla na 72 750 mil. Kč oproti 67 160 mil. Kč v 

předcházejícím roce. Hodnota distribuovaných léků na 1 obyvatele činila 7 008 Kč. 

Zdroj: Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008, Ústav zdravotnických informací a statistiky 

České republiky, 2009 a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2009, ČSÚ 

2.4.4 Volný čas a sport 

Sport 

V Olomouckém kraji nalezneme 15 sportovních centrech viz následující tabulka: 
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Mezi sportoviště s certifikací opravňující k pořádání významných sportovních akcí je možné zařadit 

sportovní halu Univerzity Palackého v Olomouci a Sportovní halu Sportcentrum v Prostějově a další:  

Andrův fotbalový stadion v Olomouci, Tenisový areál TK Plus v Prostějově, Tenisový areál TK 

Precolor Přerov, Golfové hřiště ve Vésce u Olomouce, Krytý plavecký bazén v Olomouci, 

Atletický stadion v Olomouci Atletického klubu Olomouc, Akrobatpark ve Štítech. Acrobat 

PARK, o.p.s., Parašutismus – letiště v Prostějově, Baseballový areál v Olomouci „Fifth Base 

Stadium“ na Lazcích, Bikrosový areál města Uničova 

Volný čas 

V Olomouckém kraji nalezneme 6 středisek volného času (Litovel, Mohelnice, Olomouc, Uničov, 

Šumperk, Přerov) zřizovaných krajem, 11 středisek volného času zřizovaných obcemi a 22 center 

zřizovaných církví či soukromými subjekty. Zároveň byla zřízena 2 informační centra pro mládež 

v Olomouci a Prostějově. 

V kraji bylo v roce 2008 545 veřejných knihoven včetně poboček s 83 tis. Registrovaných čtenářů a 

777 uživatelskými místy s připojením na internet. Počet knihoven je na velmi vysoké úrovni 

v republikovém srovnání s ostatními kraji. 

V roce 2006 v kraji nalezneme 48 kin a multikin, 41 muzeí, 52 galerií, 5 divadel, 57 bazénu (z toho 22 

krytých), 819 hřišť, 443 tělocvičen, 70 stadionů a 9 zimních stadionů. 

Hlavní divadelní scénou je Moravské divadlo Olomouc se zhruba 100 tisícovou návštěvností. Dalšími 

divadly v Olomouci jsou Moravské divadlo – Studio Hořící žirafy, Divadlo hudby. Z dalších regionálních 

divadel jsou Divadlo Šumperk, s. r. o., Městské divadlo v Prostějově a Loutkové divadlo Sokol 

v Přerově.  

Folklór Olomouckého kraje umožní poznat tento region také ze strany starých zvyků, lidových tradic. 

Z nejznámějších se opakujících folklorních slavností jsou to např.:      Folklorní festival Lidový rok, 

Velká Bystřice, Olomouc, Hanácké slavnosti – Prostějov, Tovačov, Troubky, Náměšť na Hané, Jízda 

králů v Doloplazích, Svatojakubské hody, Lipník nad Bečvou, Kojetínské hody s Jízdou králů, 

Mezinárodní folklorní festival, Šumperk, Zpěváčci, Velké Losiny, Šumperk.  

Pro sakrální turistiku má velký význam poutní areál na Svatém Kopečku. 

Mezi slabé stránky můžeme zařadit nedostatečnou komunikaci mezi subjekty, nedostatečnou 

informovanost široké veřejnosti, nedostatečná podpora v malých obcích, nedostatečný zájem škol o 

volnočasové aktivity. 

Rekreační centra - nejvíce rekreačních center se nachází na severozápadě a jihozápadě Olomouckého 

kraje. Pro rekreaci u vody přitahuje návštěvníky především Plumlovská přehrada, pískovna Náklo, 

Hustopeče nad Bečvou, areál v Dolním Bušínově na Zábřežsku, přírodní koupaliště Poděbrady, lom ve 

Výklekách, lom v Nové Vsi nedaleko Litovle a lomy na Jesenicku (např. Vycpálek, Vaněk, Biskupák, 

Kaolinka, Štachlovice, Ostrůvek či Rampa). 



 

 

O
lo

m
o

u
ck

ý 
kr

aj
 

23 

 

Zdroj: Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji a Statistická ročenka 

Olomouckého kraje 2009, ČSÚ, Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje, 2003 
2.5 Dostupnost a technická infrastruktura 

2.5.1 Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

Krajské město Olomouc společně s nedalekým Přerovem jsou významným železničním uzlem, kde 

jezdí mezinárodní vlaky kategorie Intercity a Eurocity. Zároveň kraj je protkán hustou železniční sítí, 

takže obyvatelé a návštěvníci mohou snadno cestovat po kolejích prakticky kamkoliv. Statutární 

město Olomouc zároveň leží na mezinárodním silničním tahu (E 462), který umožňuje plynulý tranzit 

z Rakouska i Polska. Napojení na dálniční síť pomáhá nekomplikované spojení s hlavními centry 

republiky – Ostrava, Brno, Praha i s Bratislavou. 

Silniční doprava 

V kraji nalezneme 3 581 km silnic, z toho 33,2 km dálnic (většina v okrese Přerov a Prostějov), 90,5 

km rychlostních silnic, 350 km silnic I. třídy, 923 km silnic II. třídy a 2 184 silnic III. třídy. Délka km 

dálnic je na velmi nízké úrovni. V roce 2009 se otevřelo 11,5 km nové dálnice . Délka ostatních silnic 

je na průměrné úrovni při krajském srovnání. Dálnice nahrazují silnice I. třídy. Kilometry těchto dvou 

typu silnic se zvyšují, naopak u silnic II. a III. třídy počty kilometrů spíše nepatrně klesají. 

Počet motorových vozidel se neustále zvyšuje a to v roce 2009 na 387 297. V porovnání s rokem 2000 

se jedná o nárůst o 100 tis. Z toho se jedná o 234 715 osobních automobilů, 28 191 nákladních 

automobilů, 666 autobusů, 56 015 motocyklů a zbytek připadá na další typy. U všech typů kromě 

autobusů dochází k nárůstu počtu. V republikovém srovnání se pohybuje Olomoucký kraj na 

průměru. Vytíženost a intenzita silniční dopravy je v Olomouckém kraji na průměrné úrovni. 

Objem nákladní silniční dopravy v posledních třech nepatrně klesá a jednoznačně dominuje přeprava 

věcí v rámci kraje.  

Vývoz věcí do jiných krajů = 6 776 tis. tun, ve srovnání s ostatními kraji je kraj na poměrně vyšší 

pozici. Dovoz věcí z jiných krajů 4 807 tis. tun, ve srovnání s ostatními kraji je na vyšším průměru. 

Přeprava v rámci kraje = 18 367 tis. tun, kde došlo k poklesu vzhledem k roku 2007 o 7 tis. tun, ve 

srovnání s ostatními kraji je na vyšším průměru. 

Mezinárodní souvislosti - páteřní síť TINA: Dálnice D47, která je součástí transevropských 

multimodálních dopravních koridorů, tj. větev B koridoru VI. (Katovice) – Ostrava – Hranice - Přerov – 

Brno 

Plány výstavby: 

R55 - Úsek Olomouc – Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–Hodonín–Břeclav–hranice ČR (–

Wien).  
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S1 - Mohelnice–Mikulovice – hranice ČR/Polsko - dostupnost Jesenicka především za hlavním 

hřebenem Hrubého Jeseníku (SOB3) a dostupnost Hrubého Jeseníku jako významného centra 

cestovního ruchu a rekreace. 

Železniční doprava 

Provozní délka železničních tratí v Olomouckém kraji je stabilní a stejná na 600 km. Počet cestujících 

v rámci kraje každým rokem klesá (v roce 2008 ve výši 9 225). Naopak výjezdy cestujících do jiných 

krajů a příjezdy cestujících z jiných krajů nepatrně každým rokem roste. Olomoucký kraj je na prvních 

příčkách ve srovnání s ostatními kraji. Vývoz věcí má ale jednoznačně trend klesající každým rokem. 

V porovnání se silniční dopravou se na železnici převezlo 5x méně tisíc tun věcí. V rámci kraje je 

převoz věcí jednoznačně preferován na silnici, protože na železnici jde o velmi malé procento. 

Mezinárodní souvislosti: Železniční tratě, které jsou součástí následujících transevropských 

multimodálních dopravních koridorů – koridor VI: (Gdaňsk – Katovice) – Petrovice u Karviné – Český 

Těšín – Žilina (dočasná trasa, návaznost na koridor V. procházející územím Slovenska) a větev B 

koridoru VI: (Katovice) – Petrovice u Karviné – Ostrava – Hranice na Moravě - Přerov – Břeclav – 

(Vídeň/Bratislava) 

Letecká doprava 

Letecká doprava nepatří k dominantní dopravě v kraji. Jedná se pouze o doplňkové a zejména 

sportovní využití. V kraji nalezneme jedno mezinárodní veřejné letiště v Olomouci a neveřejné 

mezinárodní v Přerově. Dále je v kraji 6 vnitrostátních letišť – Hranice, Bohuňovice, Mikulovice, 

Prostějov, Stichovice a Šumperk a dále 3 plochy k létání v Čihadlu, Dětřichově Oáze a Záhoří. V kraji 8 

pilotních škol a je k dispozici 11 letadel k pronájmu. Nejbližší civilní letiště je v současnosti v Brně 

Tuřanech a v Ostravě Mošnově. Kraj usiluje o vybudování vlastního civilního letiště. 

Zdroj: http://www.aeroweb.cz/ 

Veřejná doprava 

Přeprava počtu cestujících v rámci kraje každým rokem klesá. V roce 2008 se počet pohyboval na 

27 930 tis. osob. Nejvíce lidí cestuje v pracovní dny. V městské hromadné dopravě bylo přepraveno 

67 815 tis. osob a trend je spíše vzrůstající. Převažuje přeprava autobusy nad tramvajemi. Městskou 

hromadnou dopravu nalezneme v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Klíčové problémy jsou 

spojeny se zastarávajícím vozovým parkem a rezervami v optimalizaci provozovaných linek, což opět 

významně koresponduje s celorepublikovým stavem. Specifické problémy nebyly identifikovány. 

Hustota dálnic a silnic I. třídy i železničních tratí je na nižší hodnotě než hodnota republiková.  

Přeprava nákladu v rámci kraje je na celkem vyšší úrovni v porovnání s ostatními kraji. Neustále klesá. 

Přeprava cestujících v rámci kraje je na vysoké hodnotě, převyšuje hodnotu republikovou a 

Olomoucký kraj je na 3. místě v krajském srovnání s nejvyššími hodnotami. 
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Cyklistická doprava  

Díky dlouhodobé finanční podpoře je v Olomouckém kraji nejvíce samostatných cyklostezek a 

komunikací vhodných pro cyklisty. Pokud se započítají do celkového součtu i ty cyklostezky, které se 

nyní staví, tak je celkem v Olomouckém kraji 168 km samostatných cyklostezek a komunikací 

vhodných pro zaměstnaneckou cyklistickou dopravu. Cyklostezek je pak 140 km a komunikací 

vhodných pro cyklisty je 28 km.  

V Olomouckém kraji je dá dále 2603 km cyklotras, z toho 122 km cyklotras I. třídy, 177 km II. třídy, 59 

km III. třídy, 1556 km cyklotras IV. třídy (silniční značení), 12 km cyklotras IV. třídy (silniční značení – 

rozpracované), 654 km cyklotras IV. třídy (terénní znační) a 23 km cyklotras IV. třídy (terénní značení 

– rozpracované). 

Níže uvádíme výčet cyklotras I. – III. třídy procházejících Olomouckým krajem 

Cyklotrasy I. třídy: 

Ev. číslo I Průběh trasy I Celkem km 

5 I Skelná Huť – Prostějov – Olomouc – Přerov – Lipník nad Bečvou – Teplice nad Bečvou – Poruba I 122 km 

Cyklotrasy II. třídy: 

Ev. číslo I Průběh trasy I Celkem km 

47 I Lobodice – Tovačov – Olomouc I 31 km 
51 I Olomouc – Litovel – Mohelnice – Bludov – Hanušovice I 84 km 
52 I Hanušovice – Malá Morava I 10 km 
53 I Hanušovice – Jeseník – Písečná I 43 km 
54 I Písečná – Mikulovice (CZ/PL) I 9 km 
 

Cyklotrasy III. třídy: 
 
Ev. číslo I Průběh trasy I Celkem km 

511 ILitovel – Paseka – odb. na Karlov  I 22 km 
512 I Doubravice – Bouzov – Kozov I 16 km 
521 I Petrušov, chaty – Koruna – Hoštejn – Štíty I 21 km 
 
 

2.5.2 Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

Podíl obyvatel zásobovaných pomocí vodovodů je v Olomouckém kraji na 89 %. Zajištění se zvýšilo 

oproti roku 2000 o 7 %. Zajištěnost se pohybuje na nižší úrovni v porovnání s ostatními kraji. 

Důvodem mohou být geografické a přírodní podmínky v regionech Šumperk a Jeseníku.  

Od roku 2003 dochází ke snížení spotřeby pitné vody. V mezikrajském srovnání se pohybuje kraj na 

nižší spotřebě vody. Spotřeba pitné vody na obyvatele v roce 2008 činila pouze 86,5 l na obyv. za den.  
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Celkový objem vyrobené pitné vody pokračoval v dlouhodobém poklesu meziročním snížením o 1,64 

mil. m3 na hodnotu 30,40 mil. m3. Ztráty pitné vody ve vodovodní síti se podařilo snížit pod průměr 

ČR, který v roce 2008 činil 19,4 %. 

Kanalizace 

Podíl obyvatel bydlících v domech na pojených na kanalizaci bylo ke konci roku 2009 77,4 %. Počet 

neustále roste. Od roku 2000 o 14 %. Počet čističek odpadních vod je v kraji 130. V tomto případě 

došlo k obrovskému pokroku od roku 2000 z 30 na 130. Podíl čištěných odpadních vod je na 95,6 % a 

vzrostl od roku 2000 o 6 %. Celková kapacita ČOV je 245 689 m3/den.  

Za nejvýznamnější akce ke snížení množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách v roce 2008 

lze považovat dokončení rekonstrukce stávající kanalizace a výstavbu nových kanalizačních stok v 

obcích Kojetín a Drahotuše, která tak byla napojena na ČOV Hranice. V části města Přerova byly 

vybudovány kmenové stoky pro odkanalizování městské části. V rámci akce „Rekonstrukce a 

dobudování stokové sítě města Olomouce II“ bylo dokončeno odkanalizování třech městských částí a 

místní části Radíkov. Do provozu po provedené rekonstrukci a intenzifikaci byla uvedena městská 

ČOV v Lipníku nad Bečvou a průmyslové ČOV v závodě Aloisov a Lukavice společnosti Olšanské 

papírny a.s. 

2.5.3 Energetika (s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu) 

V Olomouckém kraji se celkové množství spotřeby elektřiny meziročně snížilo o 2,4 %, celková 

spotřeba kraje v roce 2008 dosáhla 3 543,3 GWh. Nejvýraznější pokles lze zaznamenat v energeticky 

nejnáročnějších sektorech – v energetice (o 14,8 %), v domácnostech (o 4,8 %) a v průmyslu (o 2,9 

%). 

Spotřeba paliv a energie podle místa spotřeby pozitivní trendy v poklesu využívání černého a 

hnědého uhlí. V letech 2006 – 2007 došlo ke snížení spotřeby černého uhlí o 50 tis. tun a u hnědého 

uhlí o 25 tis. tun, i když u hnědého uhlí došlo k nárůstu jeho spotřeby v uvedených letech. Bohužel ale 

za posledních deset let byl vývoj různorodý. Docházelo jak k nárůstu spotřeby, tak ke snížení. Nejvyšší 

spotřeba uhlí byla v letech 2001 a 2005, 2006. Ve spotřebě černého uhlí je Olomoucký kraj hned na 

druhém místě po kraji Moravskoslezském. U hnědého uhlí je na průměrné úrovni. 

U motorové nafty dochází ke zvýšení spotřeby a naopak u motorového benzínu ke snížení. U zemního 

plynu dochází ke zvýšení spotřeby, ale nárůst v posledních třech letech není až tak výrazný. Největší 

spotřeba byla v roce 2002 a pak i 2005 U tepelné a elektrické energie dochází k postupnému 

snižování spotřeby, i když za posledních 10 let byl zaznamenán výrazný skok nárůstu v roce 2005. 

V mezikrajském srovnání vystupuje Olomoucký kraj u zemního plynu na vyšším průměru a v tepelné a 

elektrické energii na průměru. 

Co se týče spotřeby paliv a energií dle sídla podniku, tak spotřeba černého uhlí roste, u hnědého uhlí 

a koksu klesá. Spotřeba zemního plynu kolísavě roste a klesá. Spotřeba topných olejů výrazně klesla. 

Spotřeba motorového benzínu klesla a naopak nafty vzrostla. Spotřeba tepelné energie klesá a 

spotřeba elektrické energie se drží na stejné úrovni.  
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Měrné emise z vytápění domácností jsou v Olomouckém kraji pod průměrem ČR. Tato situace je 

způsobena nižší hustotou osídlení v regionu, ale i nižším podílem ekologicky méně příznivých způsobů 

vytápění. V Olomouckém kraji je 113 770 domácností vytápěno zemním plynem, což představuje 

47,2 % všech domácností v tomto regionu (průměr ČR je 38,7 %). Dalším nadprůměrně využívaným 

palivem je dřevo (průměr ČR je 4,2 %), ostatní paliva pro vytápění domácností jsou v tomto kraji v 

celorepublikovém měřítku pod průměrem. 

V Olomouckém kraji je plánována do 5 let výstavba nového koridoru pro vedení přenosové soustavy 

400 kV V458 Krasíkov–Horní Životice (E1) a koridor pro zdvojení vedení V403 Prosenice–Nošovice 

(E3). A dále výstavba koridoru pro VVTL plynovodu DN 700 PN 63 vedoucí z okolí obce Kralice nad 

Oslavou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející severně od Brna včetně 

výstavby nové kompresorové stanice Bezměrov.  

Zdroj: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2009, Stav životního prostředí v Olomouckém kraji, 

2008, Cenia, Politika územního rozvoje 2009, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Vodní elektrárny 

Většina elektráren je provozována soukromými osobami. V posledních 10 letech dochází k 

opětovnému vzestupu počtu MVE jejich rekonstrukcemi a znovuzprovozněním. Postupně dochází k 

naplnění volných lokalit (stávajících jezů) k provozu malých vodních elektráren.  

Hlavní energetické zdroje 

Dominantním energetickým zdrojem je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na Jesenicku. 

Obnovitelné zdroje 

Instalovaná kapacita větrných elektráren je 19,2 MW, za pololetí roku 2009 bylo vygenerováno 16,9 

GWh elektrické energie, což představuje po Ústeckém kraji druhý nevětší instalovaný výkon a 

v neposlední řadě výrazný příspěvek k dosahování daných kritérií produkce energie na platformě 

OZE. Produkce energie z biomasy má spíše doplňkový charakter a fotovoltaickou produkci 

reprezentuje velká elektrárna v Olomouci – Chválkovicích s výkonem 261 kW. 

Odpadové hospodářství 

V Olomouckém kraji dochází každým rokem k nárůstu produkce odpadů. V roce 2008 bylo 

vyprodukováno 1 014 866 tun odpadu, tj. nárůst o 16 %. Z toho bylo 26 tis. tun nebezpečného 

odpadu. 160 tis. tun je dále využíváno. Převážná část odpadu bylo využito na recyklaci a regeneraci a 

to 117 tis. tun, dále odpady po úpravě před jejich využitím (27 tis. tun) a 5 tis. tun je využito jako 

paliva a pro výrobu energie. Na odstranění připadlo 233 tis. tun odpadu, z kterého nejvíce připadá na 

skládkování, tj. 217 tis. tun. Mezi další způsoby nejvíce připadá na terénní úpravy (tj. 392 tis. tun), 

dále prodej jako suroviny (tj. 73 tis. tun), kompostování (33 tis. tun). Nejvíce je produkován odpad ve 

stavebnictví a výroba elektrických strojů a přístrojů a výroba zákl. kovů a hutních materiálů. Produkcí 

komunálního odpadu se kraj řadí do první poloviny, na 6. místo ve výši produkovaného odpadu a 

s množstvím kilogramů na 1 obyvatele je do konce na 3 místě. Pozitivní trend vykazují ukazatele 

množství vytříděného komunálního odpadu (papír, plasty, sklo). Také separace biologicky 
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rozložitelného komunálního odpadu má trvale vzestupnou tendenci. Tento trend bude pokračovat i v 

následujících obdobích z důvodu postupného zavádění separace biologicky rozložitelného odpadu u 

občanů z vesnické a vilové zástavby. Zvýšený podíl vyprodukovaného elektrozařízení dokumentuje 

efektivnost systému zpětného odběru prováděného kolektivními systémy. I přes účinnější systém 

třídění a zvýšení materiálového využití odpadů je převládajícím způsobem odstraňování odpadů 

skládkování, což odpovídá současným ekonomickým a technickým podmínkám na území 

Olomouckého kraje. 

2.6 Životní prostředí  

2.6.1 Příroda a krajina  

Příroda 

Z pohledu zemědělství lze Olomoucký kraj charakterizovat jako značně nehomogenní. Výrazný rozdíl 

je znatelný mezi severozápadní hornatou částí regionu a částí kraje střední a jihovýchodní. V hornaté 

části nalezneme výrazně podprůměrné půdní a klimatické podmínky s převahou lesních ploch a 

drnových porostů. Ve střední části kraje a jihovýchodní se setkáte s podstatně příznivějšími půdními a 

klimatickými podmínkami pro rozvoj intenzivního zemědělství s výraznou převahou vysoce 

produktivních půd a převážně intenzivně využívanou ornou půdou, tvořící až 80% ploch v krajině. 

Chráněná území 

Do dnešní doby bylo vyhlášeno celkem 139 maloplošných zvláště chráněných území, v kategoriích 

národní přírodní rezervace (11), národní přírodní památka (11), přírodní rezervace (52) a přírodní 

památka (65), o celkové rozloze 6 518 ha. Z velkoplošných zvláště chráněných území jsou 

v Olomouckém kraji zastoupeny dvě chráněné krajinné oblasti. Chráněná krajinná oblast Litovelské 

Pomoraví, která představuje lužní lesy kolem řeky Moravy a jejích ramen a Chráněná krajinná oblast 

Jeseníky, která zahrnuje oblast Hrubého Jeseníku. Celková výměra chráněných krajinných oblastí 

v Olomouckém kraji je 55 809 ha. 

V rámci soustavy Natura 2000 bylo vymezeno 67 lokalit k ochraně evropsky významných druhů a 

k ochraně biotopů čtyři ptačí oblasti o celkové výměře 87 450 ha. 

K ochraně krajinného rázu bylo v Olomouckém kraji zřízeno šest přírodních parků o celkové rozloze 

34 158 ha.  

 Využití půdy 

Výměra půdy se v kraji neustále zvyšuje. V roce 2009 byla rozloha 526 664 ha, což je zhruba o 20 ha 

více než v roce 1993. Zároveň i výměra zemědělské půdy se neustále nepatrně zvyšuje. Z toho ale 

naopak klesá podíl orné půdy a zastavěných ploch a roste výměra nezemědělské a lesní půdy. 

Z rozlohy zemědělské půdy bylo 10,1 % obděláváno ekologicky, což řadí kraj na 7. místo 

v mezikrajském srovnání.  
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Území Olomouckého kraje je z velké části, vzhledem k teplému klimatu a úrodné půdě, ideální pro 

zemědělské hospodaření. Proto je vhodné zachovávat v případě orné půdy na svažitých půdách spíše 

zatravňování orné půdy a tvorbu travnatých pásů, pěstování meziplodin a zakládání biopásů. U 

povodí řek a potoků je důležité např. na Hané nechávat prostor pro břehovou vegetaci, která byla 

dost eliminována.  

Zornění zemědělské půdy je v Olomouckém kraji na horší úrovni v porovnání s ostatními kraji. Kraj je 

na druhém nejvyšším místě mezi ostatními kraji. U krajů je neustále tendence snižování % zornění 

zemědělské půdy. U koeficientu ekologické stability se kraj pohybuje na uprostřed mezi kraji. 

Spotřeba průmyslových hnojiv je ze všech krajů největší právě v Olomouckém kraji a to stabilně po 

minulých 10 let. Podíl ekologicky obhospodařované půdy je celkem na nízké úrovni v kraji, ale 

nejedná se o poslední místa mezi kraji. 

Lesy 

Výměra lesů Olomouckého kraje v roce 2008 činila 183 300 ha. Zalesnění dosáhlo 34,9 % (průměr ČR 

je 33,7 %), tj. sedmé nejvyšší hodnoty v ČR. Lesy zvláštního určení tvořily 21 % rozlohy lesů, 

meziročně se jejich rozloha procentuálně nezměnila.  

Výše celkových těžby dosáhla sedmé nejvyšší hodnoty v ČR, tj. 751 tis. m3 dřeva. Těžba způsobená 

přírodními katastrofami dosáhla 655 tis. m3 dřeva. Zdravotní stav lesních porostů je určován 

především mírou defoliace (odlistění stromů v jejich korunách). Míra defoliace v Olomouckém kraji 

byla v roce 2008 třetí nejnižší v ČR. 

Lesy potřebují udržovat jejich rozmanitost (biodiverzitu), stabilitu (schopnost odolávat vnějším 

vlivům) a polyfunkčnost (uspokojovat různé požadavky). 

2.6.2 Voda 

Povrchové vody 

 Většinu území Olomouckého kraje zaujímá povodí řeky Moravy, zatímco povodí řeky Odry je 

omezeno na jeho nejsevernější část (Jesenicko) a území vojenského výcvikového prostoru Libavá.  

Hustota říční sítě vychází na 1,38 km toků na 1 km
2 

plochy. Tato hodnota je ve srovnání s hodnotou 

pro celou Českou republiku (0,96 km/km
2

) dosti vysoká. V rámci kraje však existují značné rozdíly také 

mezi jednotlivými oblastmi (vztaženo k územní působnosti pověřených obcí). Vysoké hodnoty 

hustoty říční sítě vykazují oblasti jako Zábřeh, Přerov či Litovel, naopak nízké hodnoty Konice, 

Prostějov či Lipník nad Bečvou 

Mezi nejvíce znečištěné významné toky Olomouckého kraje patří řeka Brodečka, Morávka, Olešnice, 

Romže, Sitka, Valová a také řeka Bečva. U těchto toků existují možnosti výraznějšího zlepšení kvality 

jejich vod. Největšími znečišťovateli kraje zůstávají papírenské podniky a velké čistírny odpadních vod 

(Olomouc, Zábřeh, Šumperk, Prostějov). Nejhornější tok řeky Odry není významně průmyslově ani 

komunálně znečišťován. Důvodem je skutečnost, že tok na území kraje protéká vojenským 
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výcvikovým prostorem Libavá, tedy územím s velmi řídkým osídlením. Největším znečišťovatelem 

řeky Bělé je ČOV v Jeseníku.  

Úprava toků 

Úpravy vodohospodářských toků jsou v jednotlivých částech Olomouckého kraje dosti odlišné. 

Kanalizace toků je velmi běžná v nížinných oblastech kraje s intenzivním zemědělstvím – v oblasti 

Prostějovska, Uničovska, částečně Přerovska, např. úplné denaturalizace toků se týká řeky Blata, 

Valová, Brodečka či Moštěnka. I v horských oblastech existují upravená koryta např. tok Bělá. 

Přibližně 33 % toků spravovaných toků Povodím Moravy je upraveno. Naopak mezi přírodně 

nejhodnotnější toky patří bezesporu řeka Morava na území CHKO Litovelské Pomoraví, mezi 

Moravičany a Zábřehem. Řeka Bečva byla po roce 1997 upravena do přírodního koryta u Oseku nad 

Bečvou, Slavíč, Milotice nad Bečvou. A dále zejména u menších toků protékajících lesy loukami a 

mokřady. Umělý zásah do krajiny je plánován dlouhodobě na výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe. 

Záměr počítá s propojením a splavněním jmenovaných tří řek úpravou stávajících koryt toků a 

výstavbou nových plavebních kanálů.  

Stojatá voda 

Na území Olomouckého kraje se nachází několik plošně velkých zatopených štěrkopískoven, jež náleží 

mezi největší stojaté vody v kraji vůbec - Tovačov (4 jezera) 280 ha, Troubky 150 ha,  Náklo 95 ha, 

Moravičany 94 ha,  Chomoutov 85 ha, Poděbrady 28 ha, Mohelnice 18 ha.  Dále v kraji můžeme najít 

velmi malý počet údolních nádrží přehradního typu -  o nádrž Plumlov a Nemilka. Rybníky na území 

kraje jsou zastoupeny celkem málo. Největším rybníkem je Hradecký rybník u Tovačova (plocha 150 

ha), který je však hrázemi rozdělen na tři samostatné části. Druhým největším rybníkem je rybník 

Šumvaldský.  

Podzemní vody 

Podzemní vody představují speciální přírodní biotop. Na území kraje se jedná o Javořičský a 

Mladečský kras, Hranický kras a Jesenický kras. Hranický kras je proslulý nehlubším přírodním 

jezerem v ČR na dně Hranické propasti.  

Srážky 

Úhrn srážek se pohybuje za posledních 10 let mezi 450 – 550 mm za rok. Pouze v roce 2002 spadlo 

srážek přes 600 mm. Vyšší hodnoty pak byly v roce 2002, 2004 a 2006. Nejvíce srážek spadlo v roce 

2008 v červenci a srpnu. I v roce 2008 několik řek dosáhlo třetího povodňového stupně a to zejména 

v měsíci březnu.  

Záplavová území a protipovodňová opatření 

Na obrázcích jsou znázorněna záplavová území při 20tileté vodě a stoleté vodě. Protipovodňová 

opatření jsou v kraji naplánována. Jejich realizace neustále probíhá. Jedná se o výstavbu hrazení, 

víceúčelové nádrže, úpravy toků, stavbu mostů, stavbu odlehčovacích ramen, obtokových kanálů a 

tvorbu suchých a polosuchých poldrů a zvýšení retence údolní nivy. 
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2.6.3 Ovzduší 

V rámci Olomouckého kraje lze hodnotit meziroční vývoj v produkci emisí znečišťujících látek 

pozitivně. Emise v kategorii REZZO 1 se každým rokem úspěšně snižují. To samé platí i pro kategorii 

REZZO 1-4. Jediná kategorie, u které došlo ke zvýšení mezi lety 2006 a 2007 bylo u tuhých paliv a 

v roce 2008 bylo produkováno množství srovnatelné s rokem 2007. V rámci jednotlivých okresů 

jednoznačně nejhorší emise jsou vyprodukovány v okrese Přerov a následuje okres Olomouc. Jen u 

emisí tuhých je možné zaznamenat v emisích přepočítaných na obyvatele vyšší podíl u okresu Jeseník 

a Šumperk, což bude zřejmě způsobeno nízkou hustotou obyvatel. V mezikrajském srovnání se 

Olomoucký kraj pohybuje spíše na dolních příčkách, tedy připadá ke krajům s lepším životním 

prostředí. Na o něco vyšší příčky se dostává u oxidu uhelnatého.  

Na celkovém snížení emisí SO2 se nejvíce podílely velké stacionární spalovací zdroje jako DALKIA 

Česká republika, a.s. – Teplárna Olomouc, kde došlo ke snížení emisí SO2 o cca 1 000 tun v důsledku 

příznivých teplotních podmínek s nižšími požadavky na výrobu tepla. SO2 produkovaly velké 

stacionární zdroje, a to zejména zdroje v oblasti průmyslu a městské teplárny. Směrné doporučené 

hodnoty krajských emisních stropů pro SO2, NOx, VOC a NH3 pro rok 2010 byly v Olomouckém kraji v 

roce 2008 dodrženy. I přestože byla produkce NOx v roce 2008 nižší než v předešlém roce, zůstává 

blízká emisnímu stropu. Imisní situace je silně ovlivňována rozptylovými podmínkami. V roce 2007 i 

2008 byly tyto podmínky příznivé, a tedy je možné konstatovat, že došlo ke zlepšení situace týkající 

se kvality ovzduší. Největší podíl na znečišťování ovzduší Olomouckého kraje mají mobilní zdroje 

znečišťování ovzduší – silniční automobilová doprava s minimálními možnostmi ovlivnit produkované 

množství znečištění. Z celkového množství emisí vyprodukovaly mobilní zdroje cca 50 % emisí TZL, 71 

% emisí NOx a 69 % emisí CO. V roce 2008 došlo na území kraje k překročení denního imisního limitu 

pro PM10 na 2 stanicích z 8 (Olomouc-Velkomoravská a Šumperk MÚ). Oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší 0,7 % území kraje bylo vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší a 2,2 % jako 

oblast s překračováním cílových imisních limitů bez zahrnutí přízemního ozonu. Cílový imisní limit pro 

ozon byl překročen na třech stanicích z 6 (Jeseník, Přerov, Olomouc-Šmeralova).  

Zdroj: Stav životního prostředí v Olomouckém kraji, 2008, Cenia 

2.6.4 Hluk 

Nejzatíženější hlukem jsou velká města, dálnice a rychlostní silnice a v blízkosti průmyslu. Lokality 

jsou znázorněny v obrázcích v příloze. 

Zdroj: Akční hlukový plán – hlavní pozemní komunikace ve správě Olomouckého kraje 

2.6.5 Staré ekologické zátěže 

Staré ekologické zátěže jsou průběžně revitalizovány a regenerováno. Revitalizace je ale dosti 

finančně náročná, takže probíhá průběžně. Uvádíme seznam ekologických zátěží, kterých se dotýká 

nutnost revitalizace. Klíčovým problémem je vlastnické právo, nástupnictví a původce znečištění. 

Tyto faktory sehrávají klíčovou roli v možnosti uzavření tzv. Ekologické smlouvy s Ministerstvem 

financí, popř. hledat způsoby financování v prioritní ose 4.2 SEZ. 



 

Moravské železárny a.s. Olomouc 

Skládka odpadů slévárenské písky o 

objemu 100 tis. Tun – bude řešena jako 

druhotná surovina v cementárnách 

Řetězárna a.s. Česká Ves.k.ú. Bernartice 

RD Jeseník – Malé Vrbno 

Sigma Lutín, průmyslová zóna Šumperk 

VOP Šternberk 

Meopta Přerov 

Chronotechna Šternberk 

Zdroj: Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 2002 

2.7 Ukazatele udržitelného rozvoje 

Ekonomické ukazatele 

UkazatelUkazatelUkazatelUkazatel    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    
Průměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČR    

2006200620062006----2008200820082008    

Ekonomická výkonnost (Ø ČR) 74,1 % 74,0 % 76,2 % 74,8 % 

Ekonomická výkonnost (Ø EU) 57,6 % 59,4 % 61,0 % 59,3 % 

Produktivita práce 619 507 Kč 649 541 Kč 709 930 Kč 672 993 Kč 

HPH podle hlavních ekonomických 
sektorů 

55,7 % 54,9 % 56,7 % 59 % 

Míra investic (tvorba hrubého fixního 
kapitálu na obyvatele) 

46,7 tis. 50,2 tis. x 209 tis.2 

Čistý disponibilní důchod domácností 141,9 tis. 155,2 tis. 166 tis. 228,4 tis 

Deficit/přebytek veřejných rozpočtu - 976 mil. Kč 143 mil. Kč 83 mil. Kč 6 690 mil. Kč 

Malé a střední podnikání 11,5 % 11,5 % 11,2 % 11,7 % 

Výdaje na výzkum a vývoj (podíl výdajů 
VaV k HDP) 

0,60 % 0,64 % 0,48 %  

Hustota dálnic a silnic I. třídy v km/100 km2 7,8 8,4 8,8 8,7 

Hustota železničních tratí v km/100 km2 11,9 11,4 11,4 12,2 

Přeprava nákladu (bez tranzitu) na tis. Kč HDP 311,3 295,7 226,8 X 

Přeprava cestujících v rámci kraje veřejnou silniční a 
železniční dopravou na obyvatele 

69,2 65,2 57,9 45,2 

 

 

                                                           
2
 Průměrná hodnota posledních tří známých hodnot v letech 2005 – 2007. Míra investic v ČR v letech 2006 – 

2008 činila v průměru 28,4%. V roce 2006 pro Olomoucký kraj činila hodnota 29,6 %. 
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Sociální ukazatele 

UkazatelUkazatelUkazatelUkazatel    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    
Průměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČR    

2008200820082008    

Míra úmrtnosti - počet zemřelých na 1 000 obyvatel 
středního stavu 

9,01 8,96 8,70 8,85 

Očekávaná délka života - naděje dožití při narození – 
muži 

73,19 73,26 73,52 73,96 

Očekávaná délka života - naděje dožití při narození - 
ženy 

79,65 79,94 79,93 80,13 

Přístup k internetu - podíl domácností připojených k 
internetu v % 

11,2 19,1 32,2 41,0 

Nejvyšší dosažené vzdělání - podíl obyvatel s VŠ z 
celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let 

10,2 10,2 9,8 11,7 

 

Environmentální ukazatele 

UkazatelUkazatelUkazatelUkazatel     2006200620062006    2007200720072007        2008200820082008    
Průměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČR    

2008200820082008    

Investiční výdaje na ochranu životního prostředí - 
pořízené investice na ochranu ŽP podle místa investice v 
Kč na obyvatele (b.c.) 

1 180 1 526 1 102 1 949 

Neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí ŽP na 
mil. Kč HDP kraje podle kraje sídla investora 

6 538 11 155 11 232 13 951 

Produkce podnikového odpadu v kg na tis. Kč HDP 4,8 4,9 4,6 7,3 

Produkce komunálního odpadu v kg na obyvatele 282,9 288,6 315,8 304,5 

Zornění zemědělské půdy v % 74,5 74,4 74,3 71,3 

Koeficient ekologické stability - poměr ploch tzv. 
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků 

0,98 0,98 0,98 1,05 

Spotřeba průmyslových hnojiv v čistých živinách (N, 
P2O5, K2O) v kg/ha orné půdy 

139,0 133,9 122,3 105,8 

Podíl ekologicky obhospodařované půdy na celkové 
výměře zemědělské půdy v % 

8,26 9,40 9,86 8,05 

Podíl listnatých dřevin v % 28,21 28,48 28,97 24,53 
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Index defoliace - relativní ztráta asimilačního aparátu v 
koruně stromu v porovnání se zdravým stromem 

3,16 2,95 3,73 2,30 

Jakost povrchových vod - Podíl profilů ve IV. a V. třídě 
znečištění (sk. A - obecné, fyz. a chem. ukazatele) v % 

39,1 40,0 15,0 44,2 

 

UkazatelUkazatelUkazatelUkazatel     2006200620062006    2007200720072007    
Průměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČRPrůměr ČR    

2007200720072007    

Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v % 7,7 3,5 4,9 

Emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) v t/km2 2,30 2,25 3,59 

Emise oxidu siřičitého (REZZO 1-4) v t/km2 3,98 3,94 6,44 
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3333 SWOT analýzaSWOT analýzaSWOT analýzaSWOT analýza        

Silné stránky Slabé stránky 

+ Dobrá dopravní dostupnost regionu – silniční 
i železniční 

+ Atraktivní a kvalitní životní prostředí 
+ Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

(příroda, památky) 
+ Velmi dobré pokrytí vysokorychlostním 

internetem na obcích, obecní webové 
stránky 

+ Vzniká Regionální inovační strategie 
+ Dlouhá tradice výstavnictví 
+ Zvyšuje se vzdělanost obyvatel kraje 
+ Kvalitní a dostupná zdravotní péče 
+ Dobrá dostupnost a úroveň veřejných 

knihoven 
+ Široká nabídka sportovního vyžití 
+ Vysoký podíl čištění odpadních vod 
+ Vhodné druhové složení a zdravotní stav 

lesních porostů oproti ČR 
+ Klesající množství průmyslových emisí 
+ Tradice vysokého školství 
+ Propracovaný program prevence kriminality 
+ Vědeckotechnologický park UP Olomouc 

- Nesourodost regionu, odlehlé okrajové 
hospodářsky slabé oblasti se špatným 
dopravním napojením (Jesenicko) 

- Nižší kvalita dopravní infrastruktury 
v okrajových částech regionu 

- Relativně nízká ekonomická výkonnost v 
porovnání s ČR 

- Negativní migrační přírůstek (výrazně 
v rámci ČR) 

- Nízká míra daňové výtěžnosti 
- Nižší očekávaná délka života v regionu než 

v ČR 
- Plošně významné oblasti s dosídleným 

obyvatelstvem bez vztahu k regionu 
- Nízká úroveň zahraničních investic 
- Nízká produktivita práce 
- Nízká průměrná mzda 
- Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti 
- Nízká kvalita a kapacita ubytovacích zařízení 
- Nedostatečná doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu 
- Nevyhovující zázemí pro kongresovou 

turistiku 
- Nedostatečná nabídka produktů cestovního 

ruchu  
- Absence technických a ekonomických oborů 

na regionálních VŠ 
- Nedostupnost některých druhů sociálních 

služeb (např. terénní služby pro drogově 
závislé) 

- Vyšší míra kriminality 
- Nízká míra napojení obyvatel na plyn, ač 

míra plynofikace regionu je vysoká 
- Převis poptávky po sociálních službách nad 

nabídkou (zvláště domovy pro seniory) 
- Pomalý rozvoj sociálních služeb 
- Několik sociálně vyloučených lokalit v kraji 
- Zastaralé počítačové vybavení škol 
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Příležitosti Hrozby 

� Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu 
� Rozvoj mezinárodních vazeb na Polsko a SR 
� Lepší zhodnocení potenciálu krajského 

města Olomouce 
� Přilákání většího počtu zahraničních 

návštěvníků 
� Rozvoj balíčků a produktů cestovního ruchu 

(v návaznosti na IT – rezervační systémy) 
� Pokračující trend snižování kriminality 
� Využití potenciálu duchovní tradice regionu 
� Budování kapacit celoživotního vzdělávání  

(např. univerzita třetího věku) 
� Cílená podpora dalšího vzdělávání 
� Podpora výuky oborů požadovaných trhem 

práce 
� Zlepšení vybavení škol  
� Vznik edukačního parku 
� Budování a rozvoj alternativních způsobů 

dopravy (zejména cyklostezky) 
� Likvidace odpadů jinými cestami než 

skládkováním 
� Zlepšení kvality povrchových vod 
� Zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím 

zvýšení domácností využívajících zemní plyn 
� Dokončení realizace protipovodňových 

opatření  
� Důsledné odstranění starých ekologických 

zátěží 
� Civilní nákladní a osobní provoz na letišti 

v Přerově 
� Dobudování páteřní dopravní infrastruktury 

(D47, D1, R 55, R35, kapacitní napojení 
Jesenicka) 

� Vyjasnění potřeb seniorů a nabídka 
adekvátních sociálních služeb 

� Budování nových podnikatelských 
inkubátorů a vědeckotechnologických parků 

! Klesající počet obyvatel  

! Nepodaří se výrazně vylepšit počítačovou 
gramotnost místních obyvatel 

! Přetrvávající nízká úroveň průměrné mzdy 

! Potenciál růstu nezaměstnanosti 

! Pokračující trend negativní migrace 
vysokoškolsky vzdělaných 

! Další zhoršení v oblasti SOŠ a SOU (klesající 
počet absolventů) 

! Zvyšování podílu vysokoškoláků 
neuplatnitelných na trhu práce 

! Výrazné zvýšení automobilismu zejména 
v rekreačních oblastech 

! Nárůst emisní zátěže, nehodovosti a hluku 
z automobilové dopravy  

! Pomalé tempo budování obchvatů sídel 

! Pokračující pokles přepravených osob 
veřejnou dopravou v rámci regionu 

! Neplnění požadavků EU na likvidaci odpadů 
(nedojde k odbourání skládkování) 

! Prohlubování ekonomických a sociálních 
rozdílů mezi jednotlivými částmi kraje 

! V odlehlých oblastech regionu se nepodaří 
zajistit základní zdravotní péči (generační 
výměna lékařů) 

! Enormní náklady na likvidaci povodňových 
škod v případě nedokončení 
protipovodňových opatření 

! Vysídlení některých venkovských oblastí 
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4444 Specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro Specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro Specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro Specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro 
období po roce 2013období po roce 2013období po roce 2013období po roce 2013    

4.1 Identifikace hlavních problémových oblastí kraje po roce 2013  

Olomoucký kraj patří k vnitřně silně diverzifikovaným regionům.  Značné rozdíly jsou dány především: 

- geografickým členěním,  

- historickým vývojem pohybu obyvatelstva: vysídlování německého obyvatelstva, 

- strukturou ekonomické základny dlouhodobě zaměřené na primární sektor. 

Z hlediska hlavních pilířů udržitelného dosahuje Olomoucký kraj spíše horších výsledků z hlediska 

ekonomických i sociálních indikátorů. Nízká míra investic a nedostatek velkých zaměstnavatelů 

nevytváří dostatek nových pracovních míst.  Nabídka oborů a poptávka po pracovní síle nejsou 

v souladu. Stále snižující se zaměstnanost v primáru a přesun do terciéru nepomáhá řešit dlouhodobě 

vysokou nezaměstnanost. Dlouhodobě nižší ekonomická výkonnost, průměrná mzda a následně i 

lokální koupěschopná poptávka je tak dlouhodobě nízká.  

Stárnutí obyvatelstva vytváří nové potřeby na posílení sociální péče o seniory. Nezaměstnanost 

vyvolává potřebu zvážení strategie rozvoje školství pro všechny věkové kategorie. 

 Naproti tomu v oblasti ekologického pilíře dochází v mnoha směrech k pozitivnímu vývoji.  Produkce 

odpadu je průměrná a snižuje se míra emisí. Díky hornatým oblastem a citlivému přístupu vlastníků 

lesních porostů dochází k rozšiřování zalesněných ploch. 

4.1.1 Obyvatelstvo a osídlení 

V Olomouckém kraji dochází k velice nízkému nárůstu počtu obyvatel prostřednictvím přirozeného 

přírůstku a počet osob vystěhovaných z kraje převýšil imigraci, i když tato situace koresponduje 

s trendem v rámci celé republiky. Největší podíl vystěhovaných osob jsou osoby ve věku 25 – 34 let – 

tedy mladí lidé, absolventi, kteří zakládají své rodiny. Jedná se tak o odliv především znalostního 

potenciálu a zpravidla nejproduktivnější skupiny obyvatelstva spíše s nižší úrovní mzdy z hlediska 

nízké praxe, tedy atraktivní lidské zdroje. 

Snižuje se tak i podíl dětské složky na zastoupení seniorů a snižuje tak možnost generační obměny 

obyvatelstva. 

Region zahrnuje několik větších měst, ale četné postavení mají především menší obce do 5 tis. 

obyvatel.  Tento fakt s sebou nese vyšší nároky na výkon veřejné správy v regionu a rozmělňuje 

daňové přínosy do mnoha rozpočtů s malým prostorem pro investice. 

Hlavní problémyHlavní problémyHlavní problémyHlavní problémy    

� Nízký pohyb obyvatelstva v rámci kraje 
� Vysoký podíl malých obcí v regionu 
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� Nízká daňová výtěžnost 

4.1.2 Oblast veřejných služeb 

Kvalita a dostupnost veřejných služeb jsou generátorem míry kvality a atraktivity života ve městech i 

venkovských oblastech a zároveň vytváří výchozí podmínky pro tvorbu znalostního potenciálu a 

následně rozvoj podnikání, míru zaměstnanosti a konkurenceschopnosti regionu.  

Problémem Olomouckého kraje je, že oborová vzdělanostní struktura neodpovídá potřebám 

zaměstnavatelů.  Kvalifikované pracovní síly v minulých letech dlouhodobě chyběly zejména ve 

strojírenství, textilním průmyslu i v dalších průmyslových oborech a ve stavebnictví (zpravidla byly 

důvodem i nízké mzdy). V důsledku hromadného propouštění pracovníků v textilním průmyslu v roce 

2008 v důsledku ekonomické krize se situace výrazně změnila a najednou zejména v dělnických 

profesích v mnoha případech převažuje nabídka nezaměstnaných nad poptávkou zaměstnavatelů.   

Dle predikcí lze v roce 2010 předpokládat postupné oživení ekonomiky a je tedy nutné se poučit ze 

stávajícího vývoje a nastavit intervence veřejné správy tak, aby byly podporovány takové obory, které 

jsou atraktivní a jejichž absolventi najdou uplatnění na trhu práce.  

V současné době disponuje vysokoškolským vzděláním 13,7 % zaměstnanců Olomouckého kraje. 

Počet vysokoškolsky vzdělaných osob mezi roky 2007 – 2008 se meziročně snížil, ačkoliv počet 

zaměstnaných se nezměnil. Tento fakt konečně odráží reálnou dlouhodobou situaci na trhu práce. 

V případě Olomouckého kraje není třeba zvyšovat podíl VŠ zaměstnaných osob oproti současnému 

stavu z důvodu absence uplatnění v kraji (a proto také častým odchodem VŠ za hranice kraje), 

podpořit obory dle stávající poptávky a také obory, v nichž dochází k vyšší produktivitě práce. 

Z řízené diskuse se zástupci odboru Školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého 

kraje (KÚOK) vyplynulo, že významným problémem je demografický pokles obyvatel a s tím 

související pokles žáků přecházející na střední školy. Žáci tak neprojevují zájem o studium učebních 

oborů (technického a řemeslného zaměření), které však jsou žádány na trhu práce. Žáci obvykle 

sledují moderní trendy, jako jsou obchod, ekonomika, či podnikání, pro které není pak v kraji 

pracovní uplatnění.  

Pro zvýšení připravenosti žáků a studentů je nezbytné dobré materiální vybavení škol moderními 

technickým zařízením a výpočetní technikou tak, aby absolvent pří vstupu na pracovním trhu byl 

dobře připraven do praxe. Kvalitní vybavení škol zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a po 

vstupu také jejich konkurenceschopnost a snižuje tím i hrozby sociálního vyloučení. 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    školstvíškolstvíškolstvíškolství    

� Nedostatečná nabídka vysokoškolských oborů technického a ekonomického zaměření  
� Zajištění moderního  vybavení škol a školských zařízení   
� Demografický pokles a klesající zájem o studium učňovských oborů v souladu s požadavky 

trhu práce   

 

Vzhledem k demografické struktuře obyvatelstva ČR i Olomouckého kraje se postupně zvyšuje počet 

seniorů, pro které je nezbytné zajistit specifický rozsah širokospektrálních služeb od zajištění sociální 
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a zdravotní péče, případného umístění do lůžkových zařízení, vytváření volnočasových aktivit vč. 

Vzdělávání. 

Vzhledem k predikci zvyšujícího se trendu růstu počtu seniorů je nezbytné přistoupit k řešení této 

oblasti koncepčně, aby byl zajištění efektivní i účinný způsob řešení této skutečnosti. Je nezbytné 

provést vstupní hloubkovou analýzu k identifikaci stávající sociální péče v regionu, potřebách 

samotné cílové skupiny a následně provést ekonomické zhodnocení variant poskytování sociální péče 

(vytváření domovů pro seniory se stávající sociální a zdravotní péčí, nebo max. preference terénních 

služeb sociální péče – pečovatelskou službu. V územním obvodu obce s rozšířenou působností v 

regionu Litovel, Mohelnice a Zábřeh se v současné době vyskytuje pouze 1 poskytovatel, který 

marginálně pokrývá lokální potřeby). 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    sociální péčesociální péčesociální péčesociální péče    

� Rychlý nárůst problematiky péče o seniory (sociální a zdravotní péče, zajištění volnočasových 
aktivit a vzdělávání) 

� Sociálně diverzifikované oblasti v regionu (vyšší koncentrace sociálně slabších občanů s hrozbou 
četnějšího výskytu patologických jevů) 

� Nejasný rozsah potřeb v oblasti sociální péče na území celého kraje 
 

Zdravotní péče má specifický charakter, neboť se jedná o oblast kde kraje a obce mají povinnost 

zajistit dostupnost zdravotnické péče a prevenci kriminality.  Identifikované problémy jsou obdobné 

jako na území celé České republiky  a  jejich řešení vyžaduje komplexní systematický přístup ohledně: 

- Změny systému vzdělávání lékařů a zdravotníků, 

- Změny systému financování – proplácení lékařských úkonů, 

- Rozsah pravomocí s výběrem léků a léčiv. 

Zdravotní péče dosahuje na úrovni kraje vysoké úrovně, nicméně i zde se promítají značné regionální 

rozdíly hornatějšího severu a rozvinutějšího jihu – co do dostupnosti vzdělávání, atraktivity lokalit pro 

lékaře a zdravotníky po stránce získávání odborné praxe, možnosti pracovního postupu, kvality 

vybavení, mzdového ocenění apod. 

 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    zdravotní péčezdravotní péčezdravotní péčezdravotní péče    

� Sociálně diverzifikované oblasti v regionu (vyšší koncentrace sociálně slabších občanů s hrozbou 
četnějšího výskytu patologických jevů) 

� Nedostatečná generační výměna lékařů na území kraje, především v menších městech 
� Nedostatečně funkční systém vzdělávání lékařů i pomocného personálu 

 

Olomoucký kraj má bohatou tradici i vybavenost kulturními, technickými i přírodními památkami. 

Disponuje dlouhodobou tradicí v menších lázeňských destinací. I v oblasti kultury a cestovního ruchu 

se jasně projevují regionální disproporce: Krajské město Olomouc jako II. největší památková 

rezervace České republiky nabízí pestrou paletu nabídky volnočasových aktivit, návštěv historických 

nebo kulturních zařízení. Je připravena nabídnout kvalitní ubytovací i stravovací služby. Lokalita 

horského masivu Jeseník zase nabízí možnosti pro turistiku, cyklistiku, zimní sporty, ekoturistiku. 
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S Olomouckým krajem je také spojena tradice a vysoká kvalita služeb i ubytování v oblasti lázeňství 

v Teplicích nad Bečvou, Jeseníku nebo Velkých Losinách.  

Značka Olomoucký kraj jako synonymum cestovního ruchu není příliš známa, ačkoliv má vysoký 

potenciál. Díky nevyváženosti území by bylo vhodné propagovat vybrané atraktivní regiony. Chybí 

zde jednotná koordinace společného postupu jednotlivých subjektů.  

Cestovní ruch je důležitým potenciálem pro generování nových pracovních příležitostí především 

v odlehlých lokalitách s vysokou nezaměstnaností. Návštěvnost kraje je dlouhodobě nízká a lůžkové 

kapacity nejsou dostatečně využity. Častým nedostatkem je absence provázanosti atraktivit 

s volnočasovými možnostmi pro udržení návštěvníků v lokalitě déle jak 1 den. Je proto nezbytné 

vytvořit nové produkty cestovního ruchu i související balíčky. Tyto logické celky je třeba vhodně a 

intenzivně propagovat. 

Vzhledem ke geografické struktuře je problémem Olomouckého kraje horší dopravní dostupnost a 

odlehlost některých zajímavostí. 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    kultura, volný čas a cestovní ruchkultura, volný čas a cestovní ruchkultura, volný čas a cestovní ruchkultura, volný čas a cestovní ruch    

� Podprůměrná návštěvnost kraje domácími i zahraničními návštěvníky 
� Nízké povědomí o turistické destinaci „Olomoucký kraj“ 
� Nedostatek volnočasových aktivit a produktů 
� Nevyvážený a nekoordinovaný postup podpory cestovního ruchu v jednotlivých regionech 
� Horší dopravní dostupnost atraktivních regionů  

 

4.1.3 Ekonomika 

Kvalita lidských zdrojů je významným faktorem pro atraktivitu vstupu nových investorů, rozvoj 

podnikání, tvorby přidané hodnoty i ukazatelem regionální konkurenceschopnosti. Vzdělanost v 

centrální části kraje se pohybuje na úrovni ČR. V okrese Jeseník a severní a střední části okresu 

Šumperk, tedy tradičně zemědělských oblastech, je nižší podíl vysokoškoláků a maturantů a vyšší 

podíl vyučených a osob se základním vzděláním, nicméně je zde koncentrováno nedostatek 

pracovních příležitostí vzhledem k poptávce.  Vzhledem k vyšší produktivitě práce v terciéru se jedná 

o pozitivní fakt, ale jak udává zpráva Pracovního úřadu v Olomouci, pracovní síla s praxí v zemědělství 

se často při přechodu do jiných odvětví jeví jako málo pružná, podobně tomu bývá u starších osob s 

dlouholetou praxí u jediného zaměstnavatele. 

V Olomouckém kraji je dlouhodobě velice nízká úroveň průměrné mzdy, nicméně ani levná pracovní 

síla není dostatečně atraktivním faktorem pro generování tuzemskými nebo zahraničními investory. 

Chybí zde kvalifikovaná pracovní síla a dobře připravená technická infrastruktura, především 

v menších městech a obcích. Vzhledem k atraktivitě umístění kraje v republice i Evropě je zde 

nedostatečně využita možnost pro velké logistické základny. 

Ekonomika je založena především na živnostnících a mikropodnicích, celkově na MSP. Chybí zde větší 

zaměstnavatelé. Je nezbytné se zabývat změnou odborného vzdělání obyvatelstva, ale také cílenými 

intervencemi do podnikání. Intervence by měly směřovat do oblastí s vyšší produktivitou práce: high-
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tech firem, proto je klíčové podporovat výzkum a tvorbu inovací s praktickým výstupem. Dobrá 

základna byla položena v krajském městě Olomouci, ale vznik alespoň podnikatelských inkubátorů 

s napojením na detašovaná pracoviště vysokých škol v ostatních lokalitách chybí.  

Pro periferní lokality je třeba hledat nové pracovní příležitosti jak v průmyslu, tak i nově poptávaném 

ekologickém zemědělství, cestovním ruchu, nebo zlepšení spolupráce s hraničním regionem v Polsku 

dle lokální poptávky. 

HlHlHlHlavní problémy avní problémy avní problémy avní problémy ––––    Ekonomická výkonnost a trh práceEkonomická výkonnost a trh práceEkonomická výkonnost a trh práceEkonomická výkonnost a trh práce    

� Nízká ekonomická výkonnost s podprůměrnou produktivitou práce 
� Malý zájem vstupu zahraničních investorů 
� Geograficky značně diverzifikována a především v menších obcích nedostatečně rozvinutá 

technická infrastruktura 
� Nedostatek pracovních míst (nezbytné cílené intervence do podpory podnikání pro odvětví 

s vysokou produktivitou práce) 
� Nízká stabilita výroby, vysoký podíl výroby vyžadující nízko kvalifikované pracovní síly 
� Dlouhodobě vysoká nezaměstnanost (nesoulad nabídky a poptávky na pracovním trhu) 
� Absence vyššího zastoupení velkých podniků a tím i navýšení počtu pracovních míst 

 

Olomoucký kraj zpracovává Regionální inovační strategii Olomouckého kraje. V Olomouci vznikl 

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) a 

Inovačního centra Olomouc (ICOL). Jedná se o zásadní a investičně náročné celky, které je efektivní 

soustředit do rozvojových center pro zajištění efektivity a synergie se souvisejícími činnostmi. 

Ekonomicky výhodné je spojení nejen podnikatelské a vědecké sféry, ale také koncentrace 

podnikatelských subjektů se stejným, nebo navazujícím podnikáním. Na území kraje jsou funkční 4, 

do budoucna 5 klastrů. 

Pro menší města však není nedostupné připravit volné kapacity pro nově začínající nebo již 

osvědčené podnikatelské subjekty, nejlépe s provázaností na lokální nabídku středního školství, ve 

formě podnikatelských inkubátorů. 

Problémem jsou podprůměrné výdaje do oblasti VaV v Olomouckém kraji a nižší nároky na počet 

pracovníků ve VaV vzhledem četnému zastoupení méně náročné výroby zpracovatelského průmyslu. 

Kvalitní výzkum vytváří příležitosti pro tvorbu nových technologií a patentů a zatraktivňují tak 

podnikání. 

 

4.1.4 Dostupnost a technická infrastruktura 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    Věda, výzkum a inovaceVěda, výzkum a inovaceVěda, výzkum a inovaceVěda, výzkum a inovace    

� Podprůměrné výdaje do oblasti výzkumu a vývoje 
� Nízké zastoupení VaV u podnikatelských subjektů a jejich generování inovací 
� Nízká provázanost výzkumných prací a praktického využití těchto výstupů 
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Kvalitní dopravní infrastruktura je jedním ze základních předpokladů, který podporuje dynamiku 

ekonomického rozvoje. Olomoucký kraj je poměrně dobře napojen na ostatní regiony, avšak v rámci 

kraje existují odlehlé oblasti bez kvalitního a kapacitního spojení. Je třeba dobudovat síť páteřních 

komunikací dálničního typu. V souvislosti s nárůstem automobilismu je třeba urychleně řešit 

zmírňování negativních vlivů na obyvatelstvo, které trpí zvýšenými emisemi, hlukem a nehodovostí. 

Zásadní prioritou je akcelerace budování obchvatů sídel – zvláště na komunikacích I. a II. třídy 

s vysokou intenzitou dopravní zátěže. Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje je funkční 

strukturou. Do budoucna je nutné rozšiřování a zkvalitňování služeb s cílem přilákat co nejvíce 

výkonů osobní dopravy do veřejných dopravních prostředků. Doprava v klidu zatím není problémem, 

do budoucna však bude zejména v největších sídlech růst potřeba budování nových parkovacích 

stání.  

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    Dopravní síDopravní síDopravní síDopravní sítě a dopravní obslužnosttě a dopravní obslužnosttě a dopravní obslužnosttě a dopravní obslužnost    

� Problémy způsobené nárůstem automobilů (hluk, emise, nehodovost) 
� Nedostatečné množství obchvatů sídel 
� Nižší kvalita dopravní infrastruktury v okrajových oblastech 

 

Pro kvalitu života v regionu je nutné zajistit dostupnost jakostní pitné vody co možná pro nejvyšší 

procento obyvatel. V některých horských oblastech kraje není dosud napojení na veřejný vodovod 

samozřejmostí. Také míra napojení obyvatel na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod by 

měla být výrazně zlepšena. Jako nejproblémovější se jeví opět odlehlé oblasti regionu. V obou 

charakteristikách figuruje kraj ve srovnání s ostatními regiony na podprůměrných příčkách. Při 

budování ČOV je nutné pamatovat na kvalitní technologie, které eliminují z odpadních vod nejen 

látky na bázi dusíku, ale také fosforu. Přítomnost sloučenin těchto látek má zásadní vliv na rozvoj 

sinic a eutrofizaci zejména stojatých vod. V minulé dekádě byla míra čištění odpadních vod v regionu 

v porovnání s ostatními kraji na průměrné až podprůměrné úrovni. Tempo budování nové 

vodohospodářské infrastruktury v posledních letech však dává naději na výrazné zlepšení kvality 

povrchových i podzemních vod a splnění národních i evropských norem v této oblasti. V některých 

menších obcích, zvláště pak v ZCHÚ, bude do budoucna účelné budovat například kořenové čistírny 

nebo domovní ČOV.   

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    Vodní hospodářsvíVodní hospodářsvíVodní hospodářsvíVodní hospodářsví    

� Nižší míra napojení na veřejné vodovody (zejména horské oblasti) 
� Nižší míra napojení na kanalizace s ČOV (zejména horské oblasti) 

 

V současné době nabývá na důležitosti otázka energetické bezpečnosti. V této oblasti má kraj velmi 

omezené možnosti, jak energetickou bezpečnost zajistit. Klíčovou úlohu hraje orientace energetické 

soustavy České republiky, hospodaření se zdroji a mezinárodní kooperace. Krajská reprezentace 

může projednávat s výrobci a distributory energie jejich budoucí plány na výstavbu nebo rekonstrukci 

zdrojů a prvků přenosové soustavy a přispět tak k racionalizaci a zkvalitnění investic do tohoto 

sektoru. Celospolečenským imperativem by se mělo stát šetrné zacházení s energií a výrazné 

energetické úspory (potažmo emisí skleníkových plynů). EU má v této oblasti velice ambiciózní 
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mezinárodní závazky a také Olomoucký kraj se bude muset tomuto směřování přizpůsobovat. Možné 

a účelné by bylo podpořit energetické úspory přímo z krajského rozpočtu v návaznosti na plán 

energetických úspor.  Nutno podotknout, že tlak na úspory je doposud méně významný. V regionu je 

zatím téměř nevyužit potenciál obnovitelných zdrojů energie. Zvláště pak energie biomasy skýtá pro 

budoucnost velké možnosti. V některých menších oblastech se dá uvažovat také o větrné energii na 

základě vhodných geomorfologických podmínek terénu. Vždy je ale třeba mít na paměti potenciální 

narušení krajinného rázu, zejména v ZCHÚ. Významná může být také instalace geotermálních 

čerpadel pro jednotlivé drobné investory. Kraj má vybudovány poměrně značné kapacity v oblasti 

vodní energie. Základním omezujícím faktorem pro vyšší využití obnovitelných zdrojů je kvalita a 

stabilita přenosové soustavy a dostatečná kapacita záložních energetických zdrojů. Vzhledem 

k rozšířenosti zemědělské výroby je zde i významný potenciál budování obnovitelných zdrojů energie 

na ni navázaných, např. bioplynové elektrárny.  

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    EneEneEneEnergetikargetikargetikargetika    

� Alternativní zdroje energie jsou dosud využívány v omezené míře 
� Nedostatečná kvalita a kapacita rozvodných sítí (brání např. většímu rozvoji OZE) 
� Vysoká energetická náročnost objektů 

 

V několika posledních letech dochází ke zvyšování dynamiky tvorby odpadů v Olomouckém kraji. Co 

se týče celkového množství, je region v produkci odpadů na průměrné úrovni republiky. Velmi 

nepříznivá je však situace v oblasti likvidace odpadů. Drtivá většina odpadů je likvidována 

skládkováním a nejsou dostatečně využívány možnosti druhotného zpracování včetně energetického 

využití. Kraj nedisponuje dostatečnými kapacitami pro efektivnější následné využití odpadů. 

V podstatě neexistuje systém separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Zavedení 

tohoto systému, stejně jako minimalizace skládkování, se musí stát pro region jednou z klíčových 

priorit. Mimo jiné jsou kraje zavázány přísnou ekologickou legislativou, jejíž implementace je 

v uvažovaném střednědobém časovém horizontu čeká. Také v oblasti odpadů ze zemědělské činnosti 

je prostor pro zlepšení. Může pomoci budování menších kompostáren a bioplynových stanic. Sektor 

třídění a likvidace odpadů se může stát v budoucnosti jedním z hnacích motorů ekonomického 

rozvoje celé oblasti. 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství    

� Velmi vysoký podíl odpadu likvidovaného skládkováním 
� Nedostatečná infrastruktura pro lepší využívání odpadů 
� Výraznější růst produkce komunálních odpadů ve srovnání s jinými regiony 

 

4.1.5 Životní prostředí 

V celé republice se v poslední dekádě nebývale zvýšila dynamika zabírání volné krajiny (včetně 

kvalitní orné půdy) pro účely stavebního rozvoje sídel, dopravních tepen nebo k průmyslovým 

účelům. To s sebou nese mnohá rizika na první pohled ne zcela zřejmá, jako je snížení nepropustnosti 

povrchů pro vodu spojené s vyšším výparem, což může vést ke spolupůsobení při vzniku extrémních 

klimatických situací (sucha, povodně). Zejména zemědělská půda by měla být zabírána jen minimálně 



 

 
 O

lo
m

o
u

ck
ý 

kr
aj

 

45 

v souvislosti se zajištěním potravinové bezpečnosti a v návaznosti na globální klimatické změny. 

Hrozbou pro některé oblasti může být také úbytek obyvatel a odliv pracovních sil z primárního 

sektoru hospodářství. Hrozí pak upouštění od zemědělské činnosti a ukončení údržby krajiny. Co se 

týče lesů, je jejich zdravotní stav průměrný, někde až nadprůměrný. V některých částech kraje stromy 

trpí zvýšenou defoliací. Mnoho lesních porostů vykazuje nevhodnou druhovou skladbu. Do budoucna 

je nutné tuto cíleně měnit ve prospěch listnatých dřevin. U některých komunikací v kraji dřeviny 

výrazně trpí dlouhodobou depozicí posypových solí v zimních měsících. Výhledově by se mělo 

uvažovat o změně posypových materiálů s cílem zlepšení zdravotní kondice stromů.  

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    Příroda a krajina, vč. lesů a ochrany půdPříroda a krajina, vč. lesů a ochrany půdPříroda a krajina, vč. lesů a ochrany půdPříroda a krajina, vč. lesů a ochrany půd    

� Vysidlování venkovských oblastí – hrozí nedostatečná údržba krajiny 
� Klesající míra investic do životního prostředí 
� Nevyhovující druhová skladba dřevin 

 

Olomoucký kraj patří mezi regiony, které jsou čím dále tím častěji zasahovány katastrofálními 

záplavami, a to se všemi negativními důsledky. Už z povahy legislativy územního plánování a 

stavebního řádu má kraj mocné nástroje, jak některým povodňovým škodám zabránit. V záplavových 

oblastech niv vodních toků by mělo docházet k povolováním nových staveb zcela výjimečně. Klíčovým 

opatřením k alespoň částečnému snížení možných škod jsou protipovodňová opatření. Nemělo by se 

jednat však pouze o opatření technická, jako je zpevňování koryt a budování hrází, ale také opatření 

biotechnická a biologická, jako jsou postupná změna druhové skladby lesů, změny agrotechnických 

postupů a zvyšování retenční schopnosti krajiny. I zde může region sehrát důležitou koordinační roli. 

Důležitým nástrojem se mohou stát komplexní pozemkové úpravy a zvýšení prostředků na jejich 

realizaci. V jejich rámci je pak možné účinně budovat i protipovodňová opatření. V oblasti kvality 

vody patří Olomoucký kraj mezi regiony s příznivějším stavem v rámci srovnání. Některé toky jsou 

stále znečišťovány průmyslem (papírenský, chemický), zemědělskou činností nebo z komunálních 

zdrojů. Klíčové pro kvalitu vod je důkladné chemicko-biologické čištění vod odpadních. 

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    VodaVodaVodaVoda    

� Nedokonalá nebo chybějící protipovodňová opatření 
� Zhoršená kvalita vody v některých tocích zejména v nížinách (zvýšené množství P a N) 

 

V devadesátých letech minulého století došlo ve všech českých krajích k výraznému úbytku emisí 

z průmyslové a energetické činnosti a tím pádem ke zlepšení kvality ovzduší. Olomoucký kraj v tomto 

není výjimkou. Od konce zmíněné dekády však je také na tomto území patrný vysoký nárůst intenzity 

dopravy s velmi negativními důsledky na kvalitu ovzduší. V oblastech s intenzívní dopravou jsou tak 

zaznamenávány vysoké koncentrace oxidů dusíku, aromatických látek a velmi nebezpečného 

přízemního ozónu. Ke zhoršování kvality ovzduší přispívají také stacionární zdroje, a to zejména 

lokální topeniště domácností. Nutno konstatovat, že míra plynofikace regionu je velmi vysoká, avšak 

mnoho domácností nevyužívá k vytápění zemní plyn, ale je zaznamenán návrat k uhlí, případně 

spalování jiných nevhodných materiálů. Do budoucna bude nezbytné posílit kontrolní roli inspekčních 

orgánů s cílem eliminace těchto negativních trendů. V neposlední řadě také zemědělství a skládky 
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tuhého komunálního odpadu jsou výraznými zdroji znečištění v podobě metanu a dalších skládkových 

plynů.  

Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy Hlavní problémy ––––    OvzdušíOvzdušíOvzdušíOvzduší    

� Vysoká míra plynofikace x v některých oblastech však horší ovzduší vzhledem k nevyužívání 
plynu, ale topení jinými palivy 

� Vysoká míra znečišťování ovzduší mobilními zdroji 
� Nedostatečné plnění závazku snižování emisí zejména snížením skládkování BRKO 

 

4.2 Předpoklady a potřeby pro další rozvoj kraje v novém programovém období  

Zhodnotíme-li dosavadní dopady kohezní politiky z hlediska naplňování potřeb kraje, můžeme 

zformulovat několik základních doporučení pro programové období 2014+. 

Současná kohezní politika je roztříštěná do mnoha fondů, které řeší úzce zaměřená témata, ale 

nedokáží je řešit s ohledem na územní potřeby a další aktivity v území realizované, jak to bude 

žádoucí z hlediska integrovaného přístupu v období 2014+. 

Systém regionálních operačních programů na úrovni NUTS II se ukázal jako dostatečně efektivní 

k řešení lokálních problémů a prakticky jako jediný reálně uplatňoval regionální hledisko. Právě 

regionální hledisko a řešení problémů ve vztahu k území se jeví pro kraj důležité. 

Ve světle těchto skutečností je přirozené sjednocení stávajících intervencí a jejich zahrnutí pod 

strategii regionu NUTS II. Takováto rozvojová politika přispěje k využití potenciálu regionu nebo ke 

snížení existujících místních sociálních problémů. Předpokladem je zpracování a realizace 

dlouhodobé regionální strategie ve spolupráci s resortními ministerstvy. 

4.2.1 Obyvatelstvo a osídlení 

4.2.2 Oblast veřejných služeb 

 
Předpoklady 
 

- Nízký přirozený přírůstek obyvatelstva  
- Vysoký podíl imigrace, zejména mladých obyvatel 
- Výrazný podíl malých obcí 
- Malá daňová výtěžnost v souvislosti s velikostí sídel (nastavení rozpočtového určení daní) 

 
 
Potřeby 
 

- Zvýšení přirozeného přírůstku obyvatel 
- Nutnost zvýšení atraktivity regionu pro mladé lidi 
- Stabilizace venkovského osídlení 
- Tlak na změnu rozpočtového určení daní na centrální úrovni 

 
 

ŠKOLSTVÍ  

 
Předpoklady 
 

- Klesající zájem o učňovské obory požadované trhem práce  
- Nedostatečné vybavení škol moderní technikou (software, ukázkové stroje/přístroje apod.), výrazné zaostávání výuky za praxí 
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- Nízká atraktivita pro investory v případě nedostatečně vzdělané pracovní síly  
- Pokles uplatnitelnosti absolventů na trhu práce 

 
 
Potřeby 
 

- Podpora technických a řemeslných oborů požadovaných na trhu práce   
- Zvýšení kvality vybavení škol  
- Podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců vč. Univerzity 3. věku 

 
 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

 
Předpoklady 
 

- Trvale zvyšující se počet seniorů, pro které je třeba zajistit řadu veřejných služeb (sociální a zdravotní péči, volnočasové 
aktivity, vzdělávání) 

- Již současná situace naznačuje nedostatek volných kapacit LDN a domovů pro seniory, aktivování seniorů pro využití volného 
času, což může vyústit v zásadní sociální problém 

- Prohlubování sociální polarizace regionů v důsledku neřešení nebo zhoršování sociálního vyloučení z trhu práce 
 
 
Potřeby 
 

- Určení vhodného modelu péče o seniory z hlediska jejich potřeb i hospodárnosti a účelnosti 
- Posílení počtu lůžkových kapacit domovů pro seniory a LDN popř. pečovatelských služeb 
- Rozšíření nabídky volnočasových aktivit seniorů – přenos z nestátních neziskových organizací i na podnikatelské subjekty 
- Vytváření možností pro zvyšování odbornosti – zaměstnanosti seniorů 
- Zajištění dostupnosti sociální péče i pro venkovské regiony 
- Nejasné potřeb sociálních služeb na úrovni mikroregion 

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 
Předpoklady 
 

- Dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva generující nárůst požadavků na související zdravotnickou péči (ošetřovatelská, 
rehabilitační, geriatrická) 

- Absence mladších doktorů z důvodu odchodu do zahraničí za vyšším výdělkem a zvyšování věkového průměru lékařů 
- Zhoršení zdravotní péče díky ztrátě atraktivity pozic v odlehlých lokalitách 

 
 
Potřeby 
 

- Zlepšení systému vzdělávání lékařů 
- Zvyšování atraktivity pro lékaře v menších městech 
- Zlepšení systému financování zdravotnických služeb 

 

KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH 

 
Předpoklady 
 

- Vysoká vybavenost atraktivními kulturními, technickými i přírodními prvky, které však v periférních oblastech není využíván 
- Dlouhodobá obliba využívání lázeňství a souvisejících služeb – zvyšující se obliba o krátkodobé wellness služby a rekondiční 

cvičení 
- Dlouhodobá podpora i obliba kulturních akcí pořádaných městy a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi (festivaly, 

městské slavnosti apod.) 
- Vysoké nároky na investice do kulturně nebo přírodně chráněných lokalit vyžadující údržbu 
- Nedostatek volnočasových aktivit a jejich provázanost s jinými produkty cestovního ruchu 

 
 
Potřeby 
 

- Zvýšení konkurenceschopnosti regionu z hlediska nabídky produktů: 
o Jednotný postup propagace cestovního ruchu na území alespoň obcí s rozšířenou působností nebo mikroregion 
o Generovat nové produkty cestovního ruchu 
o Zvýšit propagaci kraje 
o Vytvořit nabídku produktů s využitím moderních informačních technologií: turistické portály 

- Zvýšit návštěvnost kraje 
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4.2.3 Ekonomika 

 

4.2.4 Dostupnost a technická infrastruktura 

- Zajištění ochrany a udržitelnosti kulturního, technického i přírodního dědictví  
- Vytvoření nových pracovních míst pro snížení nezaměstnanosti v periferních oblastech 

 

EKONOMICKÁ VÝKONNOST A TRH PRÁCE  

 
Předpoklady 
 

- Zachování současné nižší ekonomické výkonnosti bez zásadnějších intervencí 
- Levná pracovní síla vyžadující rekvalifikace a vysoké možnosti dalšího vzdělávání 
- Volné prostory pro podnikání s geograficky atraktivními lokalitami, ale s horší technickou infrastrukturou a dostupností 

v menších obcích 
- Zájem o podporu podnikání ze strany územní samosprávy, ale s omezenými možnostmi rozvoje 

 
 
Potřeby 
 

- Vytváření nových pracovních míst, především v okresech Šumperk a Jeseník 
- Vstup investorů v oblasti high-tech technologiemi s vysokou produktivitou práce 
- Zintenzivnění činností podpory podnikání v menších městech a obcích 
- Zvýšit podíl středních a velkých podniků na celkové struktuře podnikatelů 
- Lepší příprava žáků a studentů pro vstup do pracovního procesu dle oborové poptávky 
- Nutnost řešit udržitelnost a dopady na životní prostředí:  

o zvyšování energetické účinnosti, ¨ 
o snižování produkce odpadů,  
o zátěže pro lidský organismus i přírodu: emise, hlučnost a prašnost 

 

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE  

 
Předpoklady 
 

- Potenciál vědeckých pracovníků pro výzkum a vývoj v oblasti lékařských, přírodních věd díky zastoupení vysokých škol  
- Příležitosti rozvoje výzkumu a inovací (Centrum regionu Haná – biotechnologický a zemědělský výzkum, Biomedreg – 

medicína, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů)  
- Kvalitní výzkumní pracovišti díky zastoupení fakult univerzit v kraji 

 
 
Potřeby 
 

- Podpora aplikovaného výzkumu a propojení s podnikatelským subjektem (reálnou výrobou) 
- Koncentrace výzkumu do znalostně náročných oblastí 
- Zajistit dostatečné mzdové odhodnocení kvalitních výzkumníků 
- Nákup moderního vybavení pro zajištění VaV v rukou podnikatelských subjektů i výzkumných institucí 

 

Předpoklady 
 

- Nedokončená síť páteřní dopravní infrastruktury dálničního typu a nevyhovující napojení Jesenicka 
- Klesající přepravní výkony hromadné přepravy osob (mimo MHD) 
- Malý význam letecké dopravy 
- Nedokončená, avšak dynamicky se rozvíjející, síť tras cyklistické dopravy 
- Funkční integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 
- Pomalé tempo budování obchvatů sídel 
- Okrajové využití OZE 
- Vysoká energetická náročnost dopravy, průmyslu a domácností 
- Vysoký podíl skládkování odpadů a nedostatečné kapacity pro následné využití odpadů 
- Nutnost zvýšení podílu čištěných odpadních vod 

 
 
Potřeby 
 

- Dokončení sítě komunikací dálničního typu a kapacitní napojení okrajového Jesenicka 
- Podpora budování cyklostezek a cyklotras (nutnost koordinace na krajské úrovni) 
- Rozšiřování a zkvalitňování IDS Olomouckého kraje 
- Systematické řešení kvality života občanů v dopravně exponovaných oblastech budováním obchvatů sídel 
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4.2.5 Životní prostředí 

4.3 Rozvojová strategie kraje  

4.3.1 Scénáře budoucího vývoje 

Pro území Olomouckého kraje můžeme predikovat několik možných scénářů budoucího vývoje 

v období 2014-2020 zhruba následovně: 

A. Optimistický scénář 

Optimistický vývoj předpokládá zahájení řady strukturálních reforem v regionu. I tak se dá 

předpokládat nastartování výrazného ekonomického růstu až v druhé polovině uvažovaného období, 

tedy po roce 2015. Je nutné zahájit zejména posílení a zkvalitnění kapacit vzdělávání a výzkumných a 

vývojových kapacit. Jako klíčová se jeví podpora učňovského a středního odborného školství a 

zároveň rozvoj technických a ekonomických oborů v terciérním segmentu vzdělávání. Zajištěním 

dostatečných vzdělávacích kapacit podle potřeb trhu práce dává naději na růst produktivity práce a 

zaměstnanosti v regionu. V souvislosti s tím je nutné zaměřit se také na budování nových 

podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnologických center. Jako podpůrný rozvojový impuls by 

mělo sloužit také urychlení dobudování páteřní dopravní infrastruktury kraje (včetně kapacitního 

napojení odlehlého Jesenicka), jehož pozitivní efekt přichází zprostředkovaně ve střednědobém 

časovém horizontu. Při splnění výše uvedených předpokladů je možné očekávat zvýšený příliv 

přímých zahraničních investic s pozitivním vlivem na zaměstnanost, zvláště pak tu dlouhodobou a 

způsobenou strukturálními faktory.  

Významným prvkem ekonomického rozvoje regionu se stane cestovní ruch. Při vybudování 

dostatečně kvalitní doprovodné infrastruktury a služeb v cestovním ruchu lze předpokládat mnohem 

lepší využití přírodního a kulturního potenciálu regionu. Důraz je třeba klást zejména na kongresovou 

- Využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy) 
- Snížení energetické náročnosti ekonomiky regionu 
- Postupné ukončení skládkování odpadů a vybudování kapacit pro jejich materiálové a energetické využití 
- Zvýšení míry napojení obyvatel na veřejné vodovody a kanalizaci ukončenou ČOV 

 
 

Předpoklady 
 

- Výrazný úbytek obyvatelstva v některých venkovských oblastech regionu (zhoršená údržba krajiny) 
- Nevhodná druhová skladba lesních porostů (někdy v kombinaci se zhoršeným zdravotním stavem dřevin) 
- Klesající míra investic do životního prostředí  
- Nedostatečně řešená problematika protipovodňových opatření (často upřednostňována technická opatření) 
- Zhoršená kvalita povrchových vod zejména v zemědělských oblastech nížin 
- Negativní trendy v podobě zvyšování množství emisí a dalších negativních jevů z automobilové dopravy 
- V některých oblastech návrat k méně ekologickým způsobům vytápění (přes provedenou plynofikaci) 
- Vysoký podíl emisí skleníkových plynů ze zemědělství a skládkování BRKO 

 
 
Potřeby 
 

- Stabilizace venkovského obyvatelstva a údržby kulturní krajiny 
- Podpora postupné změny druhové skladby a struktury lesních porostů 
- Investice do životního prostředí („zelená ekonomika“) by se měly stát jednou z klíčových priorit kraje 
- Budování protipovodňových opatření 
- Podpora šetrných způsobů hospodaření v zemědělství, lesnictví a průmyslu (BAT – nejlepší dostupné technologie) 
- Preventivní a kompenzační opatření v oblastech postižených intenzívním automobilismem 
- Zvýšení a udržení podílu ekologických způsobů vytápění (zejména plyn a dřevo) 
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a incentivní turistiku, ale také na lázeňství. Investice je třeba směřovat do tvorby inovativních 

produktů a balíčků cestovního ruchu. Jako klíčová se jeví propagace regionu na mezinárodních 

veletrzích cestovního ruchu. Dá se předpokládat, že potenciální návštěvnická klientela se bude 

rekrutovat zejména z obyvatel okolních českých a moravských krajů a dále ze Slovenska a Polské 

republiky, případně dalších sousedních evropských zemí jako je Rakousko a Německo. Jako doplňková 

aktivita k zemědělské činnosti, která však může mít výrazný stabilizační charakter pro venkovské 

obyvatelstvo v primárním sektoru ekonomiky, je jistě agroturistika, která je celoevropsky na 

vzestupu. Podpora investic a budování kapacit v sektoru výstavnictví by mohla, vzhledem k regionální 

tradici (Olomouc, Přerov) výrazně oživit ekonomickou aktivitu některých částí regionu. 

Značným prorůstovým faktorem regionu je využití potenciálu tzv. zelené ekonomiky. Jsou to 

investice do obnovitelných zdrojů energie a technologií zlepšujících kvalitu životního prostředí. 

Olomoucký kraj může potenciálně profitovat z rozvoje větrné energie, pro který má v některých 

oblastech ideální podmínky. Efektivněji lze využívat také energii biomasy, vody a slunce. 

Dobudováním kapacit pro zpracování odpadů produkovaných v regionu může dojít k masivní tvorbě 

nových pracovních míst (a to i v okrajových oblastech). Dokončení komplexních pozemkových úprav a 

tvorba biologických, biotechnických a technických protipovodňových opatření pak může znamenat 

značné úspory na sanaci povodňových škod.  

V souvislosti s dynamickým trendem stárnutí populace nabývají na důležitosti také sociální 

služby. Investice do budování kapacit pobytových, ale zejména terénních a asistenčních sociálních 

služeb bude znamenat významný faktor pro zaměstnanost v terciérním sektoru.  

Při realizaci kombinace většiny nastíněných opatření se dá ve střednědobém horizontu 

předpokládat nastartování zdravého dlouhodobého ekonomického růstu regionu. Kolem roku 2020 

by se tak Olomoucký kraj mohl zařadit mezi průměrně až nadprůměrně rozvinuté regiony České 

republiky.  

B. Scénář stagnace 

V případě, že bude realizována menší část z prorůstových opatření nastíněných ve scénáři A., dá 

se předpokládat ekonomická a sociální stagnace regionu, snižující se zájem o učební obory a 

technické obory s maturitou. Při zachování nízké nabídky vysokoškolských technických a 

ekonomických oborů lze předpokládat odchod mladých lidí z kraje za vzděláním do jiných oblastí ČR. . 

To bude dále snižovat konkurenceschopnost celých oblastí.  

V návaznosti na problémy ve školství se mohou prohlubovat také ekonomické rozdíly mezi 

jednotlivými oblastmi kraje. Dá se předpokládat pokračující marginalizace některých území 

(Jesenicko, Šumpersko, Konicko, Mohelnicko apod.). Ekonomický a sociální rozvoj se bude 

koncentrovat pouze v několika málo centrech, které z něj budou profitovat (Olomouc, Přerov, 

Prostějov a jejich okolí). Stejný efekt může mít také zastavení nebo zpomalení realizace významných 

dopravních staveb v regionu. Nekvalitní a málo kapacitní infrastruktura spolu s nedostatečně nebo 

špatně vzdělanou pracovní silou bude nadále lákat jen omezené množství zahraničních investic. 

V tomto scénáři lze očekávat jen pomalé tempo snižování nezaměstnanosti, ale spíše zvyšování počtu 
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lidí bez práce. Hrozí také růst podílu lidí dlouhodobě nezaměstnaných. Může také docházet ke 

zvyšování napětí v sociálně vyloučených oblastech, kterých by pravděpodobně v kraji přibylo.  

 V oblasti životního prostředí dojde pouze k částečným řešením v oblasti protipovodňových 

opatření. To bude vyvolávat tlaky na rozpočty samospráv, včetně kraje, na úhradu sanačních nákladů 

povodňových škod. Realizací malého počtu komplexních pozemkových úprav nebude umožněno 

realizovat tato opatření v dostatečné míře. Druhotné zpracování odpadů nebude dostatečné. Dá se 

předpokládat zvyšování poplatků za odvoz komunálního odpadu, růst nákladů na likvidaci prostým 

skládkováním a případné sankce ze strany Evropské komise. Přínos pro tvorbu pracovních míst 

nebude mít žádaný efekt.  

 Také v oblasti sociální se může v některých regionech výrazně snížit kvalita a dostupnost 

péče. Pro mnoho seniorů, tělesně nebo duševně handicapovaných občanů nebo sociálně rizikových 

skupin dojde ke snížení kvality života.  

 Při nastíněném stagnačním scénáři se dá předpokládat zachování podprůměrné úrovně 

socioekonomického rozvoje regionu s postupujícím úpadkem některých oblastí a zánikem některých 

tradičních průmyslových výrob a tím pádem zvyšování nezaměstnanosti.  

C. Pesimistický scénář 

Při nejhorší možné predikci by mohlo dojít v oblasti vzdělávání k hromadnému rušení krajským 

vzdělávacích zařízení druhého stupně. Některé typy škol by mohly v regionu zcela zaniknout. 

Postupným vývojem by to vedlo až k zániku některých tradičních průmyslových odvětví. 

Středoškolské a učňovské vzdělání by se koncentrovalo pouze v největších centrech regionu 

(Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk). Rozvoj vysokého školství by byl téměř zastaven. Zájemci o 

studium by dávali přednost blízkým centrům jako je Brno, Ostrava a Zlín s širší paletou nabízených 

studijních programů, zejména technických směrů. Výzkumné a vývojové aktivity by byly omezeny 

pouze na Olomouc a dá se předpokládat, že vybudované kapacity by postupem byly přesunuty do 

progresivnějších regionů. Přímé zahraniční investice by byly téměř zastaveny, docházelo by k zániku 

mnohých průmyslových podniků a nezaměstnanost by se prudce zvyšovala. S rostoucí mírou 

nezaměstnanosti by klesal také význam terciérního sektoru. 

Při nedostatku financí na klíčové dopravní stavby a rekonstrukce stávající infrastruktury by 

docházelo k dalšímu prohlubování izolace marginálních oblastí. Nedostatek peněz na veřejnou 

hromadnou dopravu by snížil dostupnost veřejných služeb, jako jsou sociální a zdravotní péče pro 

mnoho skupin občanů. Mohlo by docházet k výraznému úbytku obyvatelstva v celých rozsáhlých 

venkovských oblastech. To by dále snižovalo konkurenceschopnost regionu a jeho atraktivitu pro 

investory, ale i samotné obyvatele. Cestovní ruch by byl omezen zejména na víkendovou rekreaci 

obyvatel kraje v chatách a chalupách. Při neinvestování do rozvoje lázeňští by docházelo 

k postupnému úpadku kvality poskytované péče a hosté by pocházeli téměř výhradně z domácích 

nízkopříjmových skupin obyvatel.  

Vlivem úbytku obyvatel na venkově by rozsáhlé krajinné oblasti byly bez údržby a zemědělské 

výroby. To by vedlo k postupnému rozšiřování ploch lesa. Při minimálně realizovaných preventivních 
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protipovodňových opatřeních by enormně narůstaly náklady na likvidaci škod po záplavách. 

V některých případech by nezbývaly ani prostředky na obnovu základní infrastruktury. Celková 

úroveň životního prostředí by se zhoršila, neboť by nepostoupila likvidace odpadů směrem od 

skládkování k progresívnějším řešením. Region by byl vystaven rostoucímu tlaku k nápravě a sankcím 

ze strany státního aparátu a Evropské komise.  

Zvyšoval by se počet sociálně vyloučených lokalit, kde by docházelo k eskalaci násilí a 

prohlubování sociálně patologických jevů. Tyto oblasti by opouštěli původní obyvatelé a byly by 

dosídleny méně přizpůsobivými občany z jiných regionů. Docházelo by tak k dynamičtějšímu úpadku 

tradičně prosperujících regionů. Dostupnost a kvalita zdravotní péče by mohla být katastrofální 

zejména v menších sídlech a na venkově. Dostupná paleta služeb by byla pouze v krajském městě.  

Region by celkově upadal. Jeho ekonomická výkonnost a konkurenceschopnost by klesala. Mohl 

by se stát regionem s dlouhodobě nejhorší kvalitou života v zemi. I v následujícím střednědobém 

horizontu by se kraj potýkal s vleklými strukturálními problémy.  

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Definice hlavních prioritních oblastí pro čerpání ze strukturálních fondů po roce 
2013 včetně odůvodnění    

Strategie kraje pro potřeby budoucí kohezní politiky 2014+ je významné expertní východisko pro 

definování oblastí rozvoje následujícího programového období. Olomoucký kraj jako vnitřně 

diverzifikovaný region vyžaduje specifické cílení podpor dle lokálních přírodních, společenských i 

ekonomických limitů. Z globálního pohledu lze identifikované problémy a potažmo potřeby shrnout 

do několika zastřešujících priorit. 

To co umožní efektivní lokální zaměření kohezní politiky je vhodné uplatnění principu subsidiarity. 

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích dvou programovacích období, se ukazuje jako vhodné 

zachování současných funkčních regionů NUT II. Tyto funkční regiony dovolují cílit podporu i na 

relativně malé oblasti vykazující určité disparity, současně však jsou dostatečně velké pro koordinaci 

kohezní politiky. 

Pro budoucí rozvoj je třeba integrovaného přístupu z důvodu optimalizace a vyváženosti 

celospolečenského růstu. Protože lze v období 2014+ očekávat snížení finančních zdrojů v kohezní 

politice, bude právě integrovanost hrát větší roli, než tematičnost podpory, jak je tomu v současnosti. 

Bude třeba vytvořit podmínky pro integrovaný rozvoj území s ohledem na lokální potřeby. Vhodným 

nástrojem, který zajistí dnes neexistující regionální dimenzi v různých tématech, je místně 

orientovaný model na úrovni NUTS II.    

Venkovské oblasti mající charakter především obytnou a rekreační spolu s udržením tradičního 

zemědělství. Ten je třeba posílit o zvýšení ekonomické výkonnosti a tím i soběstačnosti 

prostřednictvím výrobních podniků i zatraktivnění regionu pro tuzemské i zahraniční turisty. 

Vzhledem k faktu, že v kraji je pouze 13 měst s více jak 5 tis. obyvateli je tento charakter osídlení 

velice významný. 

S ohledem na potřeby regionu řešit široký záběr problémů je vhodné kombinovat podporu z různých 

oblastí, tak aby bylo dosaženo skutečných synergických efektů. Podpora by měla být také jednoduchá 
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pro příjemce, měla by se omezit administrativní zátěž příjemců. Z těchto důvodů je žádoucí sjednotit 

rozdílné fondy, včetně vyjmutí kohezní politiky z EAFRD (opět s ohledem na výrazně venkovských 

charakter kraje). Pokud nedojde ke sjednocení fondů, je potřeba umožnit multifondové financování 

pro realizaci místních rozvojových programů. 

Města jako póly rozvoje jsou hlavním generátorem ekonomické úrovně kraje.  Vzhledem k zaostávání 

ekonomické výkonnosti je třeba zavést zásadní změny v přístupu veřejných služeb a potažmo i 

zhodnotit účelnost a hospodárnost některých opatření, bohužel zde lokální potřeby někdy naráží na 

legislativní normy (např. aktuální problémy ve zdravotnictví). Je nezbytné dbát o podporu 

dostupných možností ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti kraje prostřednictvím oblasti 

podnikání, vzdělávání, podpory vzniku nových pracovních míst. 

Je však vhodné provést vstupní analýzy o situaci na trhu práce a zhodnotit relevanci stávající nabídky 

vzdělávacích oborů a poptávce na trhu práce, jejíž nesoulad podporuje generování chudoby a 

sociálního vyloučení. Je třeba zvážit systém péče o seniory, jejichž podíl se bude v populaci zvyšovat a 

hledat možnosti snížení imigrace mladých osob. 

Dle definovaných problémů byly stanoveny následující cíle sledující zlepšení situace ve stanovených 

oblastech dle následujícího schématu. Konkrétnější možnosti zlepšení situace v jednotlivých 

oblastech pak nabízí následující podkapitola. 

Kohezní politika kraje je výraznou podporou rozvoje z důvodu nedostatečných finančních kapacit 

regionálních subjektů.  Její uplatňování je účinnou metodou pro realizaci náročných investic a cílenou 

podporu aktivit, které by jinak nebyly zrealizovány. V následujícím období je však třeba:  

- zpřehlednit a zjednodušit oblasti podpory,  

- zajistit vysokou odbornost zaměstnanců  

- a snížit administrativní náročnost související agendy ve všech fázích projektového cyklu.
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4.3.3 Možnosti rozvoje kraje 

Školství 
- Cílená podpora  oborů které jsou poptávané trhem práce 
- Investice do pořízení nového (aktuálního) vybavení: PC, CNC strojů, aktuálního odborného software 
- Vytváření vzdělávacích programů pro trvalé zvyšování odbornosti zaměstnanců 
- Vytváření možností výuky seniorů (Univerzita 3. věku) 

 
Sociální péče 

- Strategická koncepce podpory sociální péče o seniory 
- Průzkum potřeb sociální péče na úrovni mikroregionů  
- Podpora vytváření nových lůžkových kapacit/pracovních míst v oblasti pečovatelských služeb 
- Zahrnutí aktivních seniorů do dění v regionu, odborných komisí a výborů 
- Vytváření speciálních vzdělávacích programů pro další vzdělávání seniorů  

 
Kultura, volný čas a cestovní ruch 

- Koordinovaný postup, vzájemná pomoc a podpora při vytváření provázanosti produktů 
- Zvýšit nabídku atraktivních, neobvyklých produktů: zážitkové produkty; multimediální atrakce na webových stránkách, informace o 

přírodní nebo kulturní zajímavosti přímo do mobilu formou SMS 
- Zvýšení spolupráce a koordinace produktů a provázanost s ubytovacími a stravovacími službami 
- Zavedení moderních technologií v oblasti informačních technologií  
- Podpora modernizace a vytváření nové infrastruktury cestovního ruchu v lokalitách s vysokým potenciálem atraktivnosti 
- Intenzivně rozvíjet spolupráci s přeshraničním regionem v Polsku: 

 
Ekonomická výkonnost a trh práce 

- Posilování konkurenceschopnosti regionálních podnikatelů:  
o podpora nákupu nových (informačních a komunikačních) technologií 
o  účinnější technologie pro úsporu nákladů i energií (energetické audity, nákup rekuperačních jednotek apod.) 
o specifické vzdělávání 
o podpora zaměstnávání osob ze sociálně ohrožených skupin 
o podpora zaměstnávání osob na částečný úvazek (matky na rodičovské dovolené, senioři) 

- Elektronická nabídky volných podnikatelských prostor na území celého kraje identifikovaných dle jednotné metodiky 
- Koordinovaná podpora podnikání kraje a zástupců menších měst a obcí bez dostatečných zkušeností a znalostí  
- Vytváření menších klastrů, podnikatelských inkubátorů a technologických parků i v jiných městech 

 
Věda, výzkum a inovace 

- Využití katedry informatiky Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého k podpoře aplikovaného výzkumu 
- Podpora inovativních technologií a výrobků, tvorbu patentů 
- Vytvoření vědeckotechnického parku i v jiných regionech než je Olomouc, podpora podnikatelských inkubátorů 

 
Technická infrastruktura a doprava 

- Příprava území pro budování páteřních dopravních sítí, koordinace se státem a sousedními regiony 
- Příprava budování obchvatů obcí a měst (včetně projektové dokumentace, územní přípravy a financování) 
- Systematická koordinace (na úrovni KÚ) a široká podpora budování cyklostezek a značení cyklotras (včetně krajského dotačního 

programu 
- Investice do zkvalitňování systému IDS OLK a propagace cestování hromadnými dopravními prostředky 
- Masivní podpora budování kapacit pro druhotné zpracování odpadů 
- Zavedení systému třídění a zpracování BRKO (včetně informačních kampaní a podpory EVVO) 
- Udržení tempa budování kanalizací a ČOV, v budoucnu orientace na alternativní způsoby čištění také v menších obcích 

 
Životní prostředí 

- Motivace venkovského obyvatelstva k setrvání na venkově a podpora tradičních způsobů venkovského hospodaření 
- Ve vlastních lesích důsledné uplatňování principů udržitelného lesního hospodaření a tlak na Lesy ČR (postupná změna druhové 

skladby) 
- Vytvoření společenského klimatu pro rozvoj „zelené ekonomiky“ (propagace, EVVO, podpůrné programy, investice) 
- Budování všech typů protipovodňových opatření včetně podpory komplexních pozemkových úprav (koordinační role regionální 

samosprávy, dotační programy) 
- Zvýšení kvality života občanů postižených vysokou mírou automobilismu 

 

 

 

4.3.4 Soulad priorit dokumentu s prioritami vyšších územních celků 
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Priority analýzy/strategických 
dokumentů 

Program rozvoje územního obvodu OL kraje Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní 
politiky EU po roce 2014 

EVROPA 2020 

   INTELIGENTNÍ RŮST 
• Intervence hi-tech výrob 

 
• 1.3. Rozvoj začínajících a existujících MSP 

v inovacích a technologicky orientovaných 
firmách 

• 1.4. Podpora výzkumu, vývoje a designu a 
rozvoj spolupráce v této oblasti 

• Podpora vzniku omezeného množství 
špičkových výzkumných pracovišť 

• Podpora inovací progresívních ekonomických 
odvětví v průmyslu a službách 

Inovace 
• reforma systémů výzkumu a vývoje 

• posílení spolupráce škol a podniků 

• zlepšení přeshraniční spolupráce 

• zaměření školních vzdělávacích programů na 
kreativitu, inovace a podnikání 

• investice do znalostí 
 

• Informování žáků o vhodných 
oborech a lokálním trhu práce 

• Zvýšit atraktivitu poptávaných 
oborů (zlepšit kvalitu vybavení, 
formu finanční podpory apod. 

• Zvýšit atraktivitu vzdělávání 
investicemi do modernizace 
vybavení škol a jejich přizpůsobení 
moderní společnosti. 

• Dostupné celoživotní vzdělávání s 
možností specifického vzdělávání  

•  

• 3.1. Vybudování optimálního vzdělávacího 
systému a harmonizace středního a vyššího 
odborného školství s potřebami trhu práce, 
požadavky zaměstnavatelů a specifiky regionu 

• 3.2. Rozvoj terciárního a celoživotního 
vzdělávání 

• 3.3. Zvýšení adaptability zaměstnanců – 
specifické vzdělávání 

• Podpora vzdělávání jako prostředku rozvoje 
lidského potenciálu – všechny stupně včetně 
celoživotního 

Vzdělávání 
• investice do vzdělávání na všech úrovních 

• zlepšení výsledků vzdělávacího procesu 

• lepší zacílení vzdělání na potřeby pracovního 
trhu 

• zlepšení mladých lidí na trh práce 
 

• efektivní řízení veřejné správy 
využívající moderní ICT technologie  
(zjednodušení a urychlení své 
činnosti, řízení hustoty dopravy, 
energetické účinnosti , likvidaci 
odpadů apod.) 

• optimalizace veřejných služeb 

• 4.4. Rozvoj informačních a komunikačních 
technologií v soukromé a veřejné sféře 

•  

• Rozvoj informačních technologií ve veřejné 
správě 

Digitální společnost 
• strategie pro zavádění vysokorychlostního 

internetu 

• podpora a využívání moderních služeb na 
internetu (e-government, zdravotnické 
služby, bezpečnost, počítačové dovednosti 
apod.) 

 
   UDRŽITELNÝ RŮST 
• Podpora využívání OZE, 

energeticky úsporné technologie a 
zpracování odpadu 

• Venkov - údržba a propagace 
kulturních a přírodních zajímavostí 

• Venkov - zlepšování technické 
infrastruktury cestovního ruchu 

• 2.1. Rozvoj technické infrastruktury 

• 2.4. Rozvoj cestovního ruchu 

• 4.1. Zlepšení dopravní obslužnosti kraje 

• 4.2. Rozvoj, modernizace a rekonstrukce silniční 
sítě a železniční dopravy 

• 4.3. Podpora modernizace dopravních 
prostředků, objektů a zařízení ve veřejné 

• Dobudování páteřních silničních komunikací, 
zejména  sítě TEN-T 

• Rozvoj hlavních železničních tahů a tratí 
příměstské dopravy (Olomouc) 

• Interoperabilita dopravy, dálkové řízení 

• Snižování energetická náročnosti  

• Zvyšování podílu energie z OZE 

Klima, energie a mobilita 
• zrušení dotací škodlivých pro ŽP (mimo pro 

osoby ZP) 

• daňové pobídky a VZ pro prosazování 
ekologických principů 

• moderní dopravní a energetická 
infrastruktura (s využitím IKT) 
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• Venkov - ochrana přírodních 
památek a ekologické stability 

dopravě • Dodržování Rámcové směrnice o vodách 
(zejména čistota vody a hospodaření s ní 

• Udržitelný rozvoj území včetně nových 
rozvojových zón 

• Zvýšení turistické atraktivity měst 

• Řešení dopadů suburbanizace 

• Řešení ekologických problémů (odpady, 
odpadní vody, teplo) 

• Revitalizace domů a veřejných prostranství 

• zaměření se na městský rozměr dopravy 

• snižování energetické náročnosti budov 

• podpora vzniku nástrojů na úsporu energie 
 

• Nabídka vhodných podnikatelských 
zón, příležitostí k výzkumu 

• Cílená podpora vstupu nových 
investorů 

• Podnikatelská základna s vysokou 
produktivitou práce 

• Propagace regionu a jeho 
strategické polohy na nadnárodní 
úrovni 

 

• 1.1. Příprava průmyslových či víceúčelových 
hospodářských zón a zkvalitňování nabídky 
stávajících zón; podpora přímých (vnějších) 
investic 

• 1.2. Rozvoj produkční základny kraje 

• 2.2. Podpora MSP mimo centrální 
urbanizovanou část kraje zejména cestou 
využití místních surovin a tradičních produktů 

• 2.3. Zvýšení konkurenceschopnosti, kvality a 
intenzity zemědělství a rozvoj 
mimoprodukčních funkcí zemědělství a 
návazných zpracovatelských činností 

• Podpora spolupráce výzkumu s aplikační 
sférou 

• Rozvoj služeb podnikání i přímá podpora MSP 

• Podpora rozvoje spolupráce podniků 
zejména  s terciérním sektorem vzdělávání 

• Zavádění inovací v podnicích zejména 
prostřednictvím investic do podnikové 
infrastruktury 

Konkurenceschopnost 
• zlepšení podnikatelské prostředí zejm. pro 

MSP 

• zlepšení podmínek pro prosazování práv 
duševního vlastnictví 

• snížení administrativní zátěže a zlepšení 
právních předpisů upravujících podnikání 

• úzká spolupráce různých odvětví (podniky, 
odbory, vědci, NNO, organizace spotřebitelů) 

 

   RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 
• Podpora různých forem 

zaměstnanosti vč. zkrácených 
pracovních úvazků 

• Venkov - podpora  udržení 
stávajících a  vzniku nových 
pracovních příležitostí 

 

•  • Tvorba nových pracovních míst ve veřejné 
sféře 

• Zvýšení pružnosti trhu práce (včetně podpora 
zaměstnávání na částečný úvazek) 

•  

Zaměstnanost a dovednosti 
• programy pro dosažení flexikurity 

• snížení segmentace trhu práce 

• napomáhat sladění pracovního a rodinného 
života 

• sledování účinnosti systému daní a dávek, 
aby se vyplatilo pracovat 

• podpora politik aktivního stárnutí a zvýšení 
rovnosti žen a mužů 

• vytvoření vnitrostátního rámce kvalifikací 

• rozvoj odborného, dalšího, neformálního a 
informálního učení 

• partnerství mezi vzdělávací soustavou a 
světem práce 

 • 5.1. Komunitní plánování sociálních služeb 

• 5.2. Modernizace a změna formy stávajících 
služeb a zvyšování jejich kvality 

• 5.3. Vzdělávání v oboru sociálních a zdravotních 
služeb a programy zabraňující sociální exkluzi 

• Prevence sociálních problémů 

• Prevence kriminality 

Boj proti chudobě 
• podpora kolektivní a individuální 

zodpovědnosti v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení 

• opatření zaměřená na zvláště ohrožené 
skupiny (neúplné rodiny, menšiny, Romové, 
starší ženy, bezdomovci, postižení apod.) 

• odpovídající přístup ke zdravotní péči 
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6666 Příloha č. 1 Příloha č. 1 Příloha č. 1 Příloha č. 1 ––––    Metodologie zpracování nabídkyMetodologie zpracování nabídkyMetodologie zpracování nabídkyMetodologie zpracování nabídky    

6.1 Použitá metodologie  

Metodologie tvorby dokumentu bude postavena na následujících metodách:  

a) Analýza dokumentů 
b) Socioekonomická analýza 
c) Osobní strukturované rozhovory 
d) Syntéza 

Navrhované metody jsou uvažovány s rozmyslem s cílem získání co nejvíce nezbytných a podstatných 
informací pro vytvoření dobré znalostní základny pro následné hodnocení situace a identifikaci opatření 
pro nastavení strategických směrů rozvoje regionu. 

a)a)a)a) Analýza relevantních dokumentůAnalýza relevantních dokumentůAnalýza relevantních dokumentůAnalýza relevantních dokumentů    

V úvodní fázi probíhá zmapování veškerých dostupných dokumentů, které jsou vhodné pro získání 
relevantních informací pro tvorbu socioekonomické analýzy, ale také určení účelnosti cílení evropských 
dotací, nastavených evropských, národních a regionálních strategií a koncepcí. Tento přehled slouží jako 
podklad pro: 

1. zajištění souladu s dotčenými, existujícími relevantními strategickými dokumenty Evropy, ČR a kraje a 
ověření míry naplňování rozvojových plánů, 
2. jako podklad pro případné následné definování otázek pro osobní strukturované rozhovory.  
 

b)b)b)b) Osobní strukturované rozhovoryOsobní strukturované rozhovoryOsobní strukturované rozhovoryOsobní strukturované rozhovory    

Osobní strukturované rozhovory se uskutečňují s vybranými zástupci významných subjektů ovlivňující 
priority rozvoje kraje (tj. zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje - odbor územního rozvoje, investic, 
sociální péče, školství, Regionální rady NUTS II Střední Morava apod.). Rozhovory s vybranými osobami 
jsou zaměřeny na získání názorů, tendencí, plánovanými budoucími záměry.  

c)c)c)c) Socioekonomická analýzaSocioekonomická analýzaSocioekonomická analýzaSocioekonomická analýza    

Socioekonomická analýza hodnotí vývoj a aktuální stav v hlavních rovinách: ekonomické a sociální, které 
se dotýkají života veřejnosti (tj. místních obyvatelů, podnikatelských subjektů, návštěvníků, NNO...). 
Předmětem analýzy bude mapování stávajícího stavu a vývoje v jednotlivých významných odvětvích: 
obyvatelstvo, ekonomika, veřejné a sociální služby, doprava, životní prostředí atd. Výsledná zjištění budou 
předložena ve formě SWOT analýzy hodnocení s ohledem na územní specifika, tradice a limity. Výstupem 
analýzy jsou nálezy definující obecný rámec rozvoje kraje definovaným vyššími územními celky.  

d)d)d)d) SyntézaSyntézaSyntézaSyntéza    

Náplní této aktivity bude provedení syntézy získaných poznatků a propojení doposud provedených analýz 
a průzkumů. Na základě syntézy budou vytvořeny závěry, návrhy, doporučení a grafické výstupy k 
širokému použití.  

Syntéza je významný prvek procesu nastavování strategie. Umožňuje ze získaných dat určit významné 
výstupy. Souhrn těchto informací bude předložen prostřednictvím přehledné SWOT analýzy. Zjištěná fakta 
jsou následně podkladem pro určení priorit dalšího rozvoje a konkrétních cest k jejich naplnění.   

Grafické metody: 

→ Používání tabulkového software – Excel 
→ Grafy 
→ Kartogramy 
→ Vývojová schémata 
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6.2 Zdroje dat 

Dokument vychází z následujících podkladů:  

Evropská úroveňEvropská úroveňEvropská úroveňEvropská úroveň    

• Dokument Evropa 2020  

• Barcova zpráva „Program pro reformovanou kohezní politiku“ 

• 4. Kohezní zpráva 

• a další 

Národní úroveň Národní úroveň Národní úroveň Národní úroveň     

• Pozice ČR ke kohezní politice 

• Strategická zpráva 

• Česká republika a kohezní politika 

• Národní rozvojový plán 

• Strategie regionálního rozvoje  

• Strategie udržitelného rozvoje 

• Politika územního rozvoje 

Krajská úroveňKrajská úroveňKrajská úroveňKrajská úroveň    

• Program rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje 

• Zásady územního rozvoje 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

• Strategie prevence kriminality 

• Marketingová strategie 

• Koncepce rozvoje kultury 

• Koncepce cyklistiky 

• Koncepce silniční sítě 

• Koncepce celoživotního vzdělávání 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 

• Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

• Koncepce zemědělské politiky a venkova 

• Operační a jiné dotační programy v období 
2007 - 2013 

Obecní úroveňObecní úroveňObecní úroveňObecní úroveň    

• Strategický plán rozvoje města Olomouce 
a mikroregionu Olomoucko a další 
oborové koncepce 

• Strategické dokumenty dalších větších 
měst 

• Strategické dokumenty významných obcí 

• Územní plány významných obcí 

StatistikyStatistikyStatistikyStatistiky    

• Statistiky Českého statistického úřadu 

• Krajské statistiky 

• Oborové statistiky 
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7777 Příloha č. 2 Příloha č. 2 Příloha č. 2 Příloha č. 2 ––––    Doplňující informace kDoplňující informace kDoplňující informace kDoplňující informace k    socioekonomické analýzesocioekonomické analýzesocioekonomické analýzesocioekonomické analýze    

Obrázek 1: Geografické vymezení regionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: Srovnání vývoje HDP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Makroekonomické ukazatele v Olomouckém kraji, ČZSO 2008 
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Tabulka 1: Objekty cestovního ruchu 

Objekt Olomoucko Prost ějovsko Jesenicko Šumpersko Přerovsko 

Hrady 3 - 1 1 - 
Zámky 1 5 1 2 2 
Zříceniny 1 - 2 - 1 
Muzea 9 4 9 9 5 
Hvězdárny 1 1 - - 1 
Jeskyně 2 - 2 - 1 
Objekty celkem  17 10 15 12 10 

 

Tabulka 2: Ukazatele vzdělávací soustavy 

 

Tabulka 3: Profil sociálního zabezpečení 

Kraj, okresy 
 
 

Domovy  
pro seniory 

Denní  
stacioná ře 

Týdenní 
stacioná ře 

Domovy pro 
osoby 

se 
zdravotním 
postižením 

Domy  
s 

pečovatelskou  
službou 

Sociální 
služby  

v ostatních 
zařízeních 

 Zaříz. Místa Zaříz. Místa Zaříz. Místa 
Zaří
z. 

Místa Zaříz. Místa Zaříz. Místa 

Olomoucký kraj  32  2 664  19  599  3  26  11  1 295  91  2 614  131  1 481  

Jeseník  6  296  2  i.d.  1  i.d.  1  i.d.  6  142  15  73  

Olomouc  7  576  8  368  1  i.d.  3  420  33  1 031  51  569  

Prost ějov  8  651  3  131   -   -  2  i.d.  14  398  13  126  

Přerov  6  669  2  i.d.   -   -  4  416  24  686  23  258  

Šumperk  5  472  4  48  1  i.d.  1  i.d.  14  357  29  455  

 

 

 

 

 

Typ školy Typ školy Typ školy Typ školy ––––    počet dětí, počet dětí, počet dětí, počet dětí, žáků, žáků, žáků, žáků, 
studentůstudentůstudentůstudentů    

Školní rokŠkolní rokŠkolní rokŠkolní rok    

2000/20012000/20012000/20012000/2001    2007/20082007/20082007/20082007/2008    2008/20092008/20092008/20092008/2009    

Mateřské školy    18 596 19 036 19 594 

Základní školy     67 280 52 722 50 699 

Střední školy     

Gymnázia    9 256 10 081 10 011 

Střední odborné školy    12 086 12 875 23013 

Střední odborná učiliště    12 940 10 582  

Obory nástavbového studia    - 3 010 3 355 

Vyšší odborné školy    1 054 1 298 1 294 

Vysoké školy    8 970        21853218532185321853    
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Obrázek 2: Konkrétní popis rozložení sociálních zařízení 

 

Zdroj: Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji, Vzdělávací 
centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., listopad 2009 

Obrázek 3: Výhled dopravní infrastruktury    
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Tabulka 4: Spotřeby energetických zdrojů 

 

Zdroj: Stav životního prostředí v Olomouckém kraji, 
2008, Cenia 

 

 

 

 

Obrázek 4: Komparace produkce látek znečišťujících ovzduší    

 

 

 

 

 

 

 
Měřicí 

jednotka 
2006 2007 2008 

Černé uhlí 
celkem 

tuny 76 703  88 095  92 308  

GJ 2 008 169  2 317 734  2 587 898  

Hnědé uhlí v č. 
lignitu 

tuny 70 727  60 483  57 569  

GJ 1 052 850  899 469  884 258  

Koks 
tuny 7 039  4 655  4 819  

GJ 186 714  125 309  132 865  

Zemní plyn 
tis. m3 285 734  307 440  284 019  

GJ 9 714 964  10 452 977  9 656 640  

Topný olej 
nízkosirný 

tuny 18 218  170  167  

GJ 736 007  6 868  6 747  

Topný olej 
vysokosirný  

tuny 532  79  100  

GJ 21 227  3 152  3 990  

Motorové 
benzíny   

tis. litrů 7 095  6 828  5 982  

GJ 229 438  220 797  193 443  

Motorová 
nafta  

tuny 68 750  75 893  72 641  

GJ 2 935 625  3 240 631  3 101 771  

Tepelná 
energie 

GJ 
10 502 

478  
9 358 098  8 641 504  

Elektrická 
energie 

MWh 1 497 548  1 549 381  1 539 527  

  Měřicí 
jednotka 

2006 2007 2008 

Černé uhlí 
energetické 

  

tuny 430 507  360 291  373 925  

GJ 10 504 371  8 791 100  8 338 528  

Hnědé uhlí 

  

tuny 258 818  274 931  233 842  

GJ 3 312 870  3 519 117  2 993 178  

Motorové 
benzíny  

  

tis. l 8 451  8 414  7 342  

GJ 270 530  272 098  237 415  

Motorová nafta 

  

tuny 84 702  95 360  96 394  

GJ 3 571 714  4 071 872  4 116 024  

Zemní plyn 

  

tis. m3 310 708  305 263  326 226  

GJ 10 570 290  10 378 938  11 091 674  

Tepelná 
energie 

GJ 21 534 620  19 382 385  19 081 400  

Elektrická 
energie 

MWh 2 818 588  2 209 360  2 154 715  
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Obrázek 5: Skladba odpadů       Obrázek 6: Mapa skládek v roce 2001    

 

Obrázek 7: Prvky ochrany přírody    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Podíly využití ploch 

 

Zdroj: Stav životního prostředí v Olomouckém kraji, 2008, Cenia, Politika 
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Obrázek 9: Vodohospodářská situace 

  

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/ 

Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, Statistická ročenka 
Olomouckého kraje 2008. 

Obrázek 10: Akční hlukový plán 

 

 

 


