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P Ř I H L Á Š K A 

 
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 
 

 
Název MPR/MPZ 

 
Městská památková rezervace Olomouc 

 
 

 
Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 
v obci.  
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

 
V roce 2020 navázalo město Olomouc ve spolupráci s vlastníky jednotlivých kulturních památek na předchozích 
více jak 25 let přípravy a realizace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón dokončením významných a rozsáhlých obnov.  
 
Přednostně se jedná o restaurování kopulí v interiéru kostela sv. Michala, čímž se završila celková obnova interiéru 
kostela. Dále byla dokončena obnova vnějšího pláště Arcibiskupského kněžského semináře restaurováním jeho 
kamenných prvků, fasáda do náměstí domu č. p. 169 na Dolním náměstí, jehož vlastníci realizovali z Programu také obnovu 
dvorní fasády a uliční fasády do ul. Kozí v letech 2016 a 2017 a průjezd domu č.p. 250 na Žerotínově náměstí. Obě 
poslední jmenované akce jsou sice rozsahem menší, ale o to významnější je jejich úspěch pro vlastníky těchto památek. 
Letos definitivně dokončenou a v minulých letech z Programu regenerace podpořenou akcí obnovy byl i reprezentační sál 
v ZŠ Komenia. Jeho celková obnova byla v roce 2020 úspěšně dokončena doplněním restaurovaných kovových prvků sálu 
a jeho osvětlením, což nemohlo být zařazeno do Programu. Celkově však bylo restaurování maleb v sálu významně 
podpořeno z Programu regenerace, proto je akce uváděna.  
 
Synergie dalších realizovaných obnov v letošním roce, i když byly podpořeny z jiných dotačních titulů, je také významná. 
Dokončení obnovy vnějšího pláště, včetně radniční věže a střešní krytiny se dočkala historická budova radnice na Horním 
náměstí. Vnější omítky a restaurování kamenných prvků byly provedeny na kostele sv. Mořice, kde se nyní dokončuje 
zpřístupnění jižní věže. V letech 2016 – 2019 postupně probíhaly dvě etapy obnovy Mauzolea Jihoslovanů, které je již 
z vnějšku dokončeno. Pokračování třetí etapy obnovy tj. opravy krypty vč. nakládání s ostatky a restaurování dřevěných a 
kamenných prvků v interiéru, teprve na svou realizaci čeká.  
 
Město Olomouc se jako každoročně zapojilo do pořádání Dnů evropského dědictví, v letošním roce však mělo tu čest hostit 
Národní zahájení, které bylo spojeno také s oslavami 20 let od zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V souvislosti s tímto významným výročím se dařilo oživovat okolí Sloupu 
rozsáhlou květinovou výzdobou, pořádáním open air kulturních akcí i během letní sezóny.  
Důležitým momentem pro obnovu veřejných prostranství je dokončování významné pěší a tramvajové trasy v centru města   
1.máje, Denisova – pekařská – 8. května, právě úsekem ulice 8. května.  

Kostel sv. Michala v Olomouci 
Bývalý řádový kostel dominikánů, založený kolem roku 1260. V letech 1676-1703 původně gotický chrám přestavěli Giovanni 
Pietro Tencalla a Domenico Martinelli do dnešní raně barokní podoby se sledem tří kopulí na osmibokých tamburech. Při 
dalších úpravách v roce 1829 byly do nik po stranách vchodu do kostela umístěny sochy Spasitele a P. Marie Immaculaty, 
které vytvořil olomoucký sochař Ondřej Zahner (1709-1752) a které původně stávaly na ohradní zdi při kostele Panny Marie 
na Předhradí. Jako první moravská kopulová stavba severoitalského typu se kostel řadí k nejvýznamnějším památkám 
barokní architektury v Olomouci a je neodmyslitelnou součástí panorama Olomouce.  
Komentář k provedené obnově: 
V  roce 2020 bylo i díky navýšení příspěvku z rezervy Programu dokončeno restaurování kopulí v interiéru kostela. 
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V letech 1999-2006 byly za přispění dotace z Programu regenerace postupně rekonstruovány střechy (kopule) 
chrámu. V letech 2014 a 2015 bylo z příspěvků dotace z Programu provedeno restaurování umělých mramorů 
v interiéru kostela. V roce 2016 byl restaurován pilíř (umělý mramor) s dřevěnou zlacenou kazatelnou, balustráda 
kůru včetně štukové figurální výzdoby pod kůrem, dvou andělů. V roce 2017 – 2020 byly postupně restaurovány 
malby, štuky a dřevěné prvky kopulí v interiéru kostela (západní, východní a středová).  

Akce obnovy představuje příklad významné a náročné obnovy, což pramení ze značných rozměrů a výjimečnosti 
stavby. Z  vlastních zdrojů vlastníka probíhá zároveň restaurování původních barokních lavic a dalších prvků v 
interiéru. 
 

 



3 

 

 
 
 



4 

 
 

 

Slavnostní sál základní školy „Komenium“ č.p. 501, 8.května č.29, Olomouc  
Kulturní nemovitá památka bývalé reálky se slavnostním sálem se nachází na 
území městské památkové rezervace Olomouc a je v majetku města. Jedná se o 
třípatrovou rozlehlou symetrickou budovu se třemi dvory. Uliční průčelí je 
koncipováno v italizující neorenesanci se středovým rizalitem. Průčelí vrcholí 
balustrádou s vázami. Stavba byla postavena podle projektu Augusta Krumholze a 
Vincence Kühna. Součástí školy je slavnostní sál, který je celoplošně zdoben 
dekorativní a figurální malbou. Unikátnost této památky spočívá v rozsahu výzdoby 
sálu a jednotností s dobou vzniku celého objektu. Samotná škola byla postavena r. 
1875, výzdoba sálu 1892.   
 
Komentář k prováděné obnově: 
Součástí slavnostního sálu jsou nejen malovaný strop, stěny a balkón, ale 
také malované prvky jako jsou troje dveře, lustr, nástěnná svítidla a mřížky 
horkovodního topení. Od roku 2016 probíhá postupné restaurování sálu 
s využitím podpory Programu: 
strop a fabionová římsa – 2016 (v rámci Programu včetně využití rezervy z 
Programu) 
stěna vpravo s okny – 2017 (v rámci Programu) 
stěna bez oken – 2018 (v rámci Programu) 
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zbývající dvě stěny včetně dochovaných kovových prvků (lustr, svítidla, mřížky) a nové nasvětlení sálu – 2018 
restaurování dveří – 2019 (v rámci Programu), 2020 – historické kovové prvky osvětlení (mimo Program). Restaurováním 
dveří a historického osvětlení byla obnova sálu dovršena. 
 
V minulosti sloužil sál jako aula školy i jako tělocvična. Díky provozním a stavebním úpravám, které v areálu ZŠ 
proběhly v předchozích letech, se provoz tělocvičny do sálu již nevrátil. Sál se nyní využívá pro společensko – 
kulturní akce určené školní i mimoškolní veřejnosti a je také zařazen do prohlídkových okruhů centra města. 
Zajímavostí výzdoby a jeho odkazem je mj. to, že zobrazené historické osobnosti jsou vyobrazeny jakožto učitelé, 
tedy ti, kteří mají „co“ a umí sdělit dalším generacím. K tomuto odkazu důležitosti vzdělávání mladé generace se 
město Olomouc výběrem tohoto příkladu obnovy krásného prostoru slavnostního sálu v centru města hlásí. 
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Arcibiskupský kněžský seminář č.p. 605, Žerotínovo nám. č.o. 2, p.č.st. 646/2 
Portikus předbíhající před faru sv. Michala je součástí bývalého dominikánského kláštera při kostele sv. Michala, dnes patřící 
k semináři. Rozsáhlý klášterní komplex z 2. poloviny 14. stol. byl následně přestavován, nejvýrazněji v 17. a 18. stol. 
Stavební vývoj byl ukončen v roce 1842, což je také datace představeného klasicistního portiku podle návrhu arch. Antona 
Archeho.  
Komentář k prováděné obnově: 
Stavební a restaurátorská obnova portiku objektu Arcibiskupského kněžské semináře (portikus předbíhá před 
fasádu fary sv. Michala) probíhala v roce 2019 a 2020. Restaurátorské práce zahrnovaly obnovu kamenných prvků 
vybraných částí klasicistního portiku (2020) a dále některé prvky samotné západní fasády (soklové desky, prahy 
portálů, nákolníky). V rámci stavební obnovy (2019) došlo k obnově omítek na části pod portikem i samotného 
portiku, dále obnova zámečnických prvků, parapetů, říms, stříšky. Obnova a restaurování portiku západní fasády 
objektu završila již předtím realizovanou obnovu ostatních uličních fasád kněžského semináře.  
 
před realizací 2018: 

 

po realizaci 1. etapy 2019 (stavební části): 
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sloupy portiku před obnovou:  

    

kamenné prvky před restaurováním:  

 

sloupy po obnově již i s restaurovanými kamennými prvky: 
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Dům č.p. 169, Dolní nám. č.o. 19, Olomouc  
Třípatrový řadový dům vyrostl na středověkých základech. Z renesance se dochovala dvoutraktová dispozice domu 
s křížovými hřebínkovými klenbami v průjezdu, vstupní kamenný portál s trojúhelným štítem. Dům nese přízvisko „U 
zeleného orla“.   
Komentář k prováděné obnově: 
Hladká břízolitová omítka patrná na fotografii před obnovou byla nahrazena hladkou vápennou omítkou, která vychází 
z podoby průčelí okolo roku 1890. Šambrány byly provedeny plytkým reliéfem. Restaurování kamenného portálu bylo 
provedeno částečně (tympanon portálu). Obnova navázala na již provedené fasády do ulice Kozí (2016), dále do dvora 
(2017).  Obnova je příkladem postupné obnovy pláště domu v centru MPR. Tento příklad uvádíme proto, že považujeme za 
důležitou právě podporu jednotlivých „drobných“ vlastníků z Programu regenerace, neboť pro ně je mnohdy obtížné obnovu 
provést. Podpora z Programu regenerace jim pomáhá obnovit kulturní památku a řádně se o ni starat. 
Kulturní památka před a po obnově: 

           
 

pro úplnost provedené fasád y v letech 2016 a 2017: 
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Radnice, č.p. 583, Horní nám. 
Centrálně umístěná dvoupatrová budova se čtyřkřídlou dispozicí, středovým obdélným dvorem a šestipatrovou hranolovou 
věží (76m) má základy ve 14. stol. v původně tříkřídlém kupeckém domě. Podoba radnice byla výrazně upravena jak 
v renesanci, tak v baroku. Severní fronta byla ještě upravena neogoticky na počátku 20. stol. Poslední stavební úpravy si 
vyžádalo poškození radnice v roce 1945.   
Předmětem obnovy byl celý vnější plášť budovy včetně střešní krytiny, obnova věže včetně krovu báně a nové 
střešní krytiny, restaurování kamenných prvků fasády a obnova slunečních hodin a restaurování erbů.  
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Mauzoleum Jihoslovanů, parc.č. 1089, Bezručovy sady 
Pomník obětem 1. světové války. Antikizující architektura ve formě chrámu umístěná v Bezručových sadech byla realizována 
podle projektu arch. Huberta Austa, sochařské výzdoby se zhostil Julius Pelikán v roce 1926. 
 
Od roku 2016 do roku 2019 proběhla obnova vnějšího pláště mauzolea a interiéru kaple (zídky se schodišti a terasami vč. 
protivlhkostních opatření a restaurování kovových branek, opravu kaple - exteriér i interiér vč. restaurování umělého 
kamene, kovových prvků, vnitřních maleb, kamerový systém). Pro úplnou obnovu je ještě třeba zrealizovat interiér krypty vč. 
nakládání s ostatky a restaurování dřevěných a kamenných prvků a restaurování svítidel. 
Obnova byla spolufinancována ze zdrojů ministerstva obrany a statutárního města Olomouc (vlastníka). 
 

 
  
 
 
Kostel sv. Mořice parc.č. 321, ul. 8. května 
Monumentální gotický chrám s dvouvěžovým průčelím, k severnímu průčelí 
byla v renesanci přistavěny Edelmannova hrobka s bohatou reliéfní 
kamennou výzdobou. 
 
Obnova národní kulturní památky se týkala vnějších omítek kostela a 
kamenných prvků včetně obou věží.  V současnosti ještě pokračuje 
zpřístupnění jižní věže, které není dokončeno (lešení). Obnova byla 
spolufinancována vlastníkem, městem a největší měrou z evropských fondů 
přes ITI Olomoucká aglomerace. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 
 
Na území MPR Olomouc se na konci roku 2020 nachází 264 nemovitých kulturních památek. 
Rozloha MPR Olomouc: 86,79 ha.  
Na území městské památkové rezervace navazuje také prstenec ochranného pásma MPR: 

  
 
A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
- vojenská strážnice a malý dělostřelecký sklad v areálu Korunní pevnůstky, č.p. 941 
Když v roce 2000 přešel celý areál z vlastnictví armády do majetku města, byl již objekt strážnice i malého dělostřeleckého 
skladu v havarijním stavu, strážnice z důvodu požáru. Areál získal v roce 2008 od města zapsaný spolek Muzeum 
Olomoucké pevnosti a zahájil jeho celkovou obnovu. Objekty v areálu jsou postupně obnovovány s ohledem na finanční 
možnosti majitele, vojenská strážnice a malý dělostřelecký sklad však na svou obnovu teprve čekají. 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 
nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 
- dům č.p. 833 „U Zlatého lva“, ul. 1. máje  č.o. 18  
Dvoupatrový nárožní dům s barokním průčelím z pol. 18. stol. se zabedněnými okny a otlučenou omítkou je v soukromém 
vlastnictví a byl až do letošního roku spíše v havarijním stavu. Nyní je zatím nevyužíván, ale je zabezpečen a v letošním 
roce byla provedena nová střešní krytina. 

- bývalý klášter řádu sv. Voršily v Kateřinské ulici 
Menší část prostor rozsáhlého areálu je pronajata k obchodním a kancelářským účelům. Proběhly první etapy obnovy 
(rekonstrukce střech a krovu) téměř nad všemi objekty areálu, podstatná část bývalého kláštera však dodnes není 
využívána jak z důvodu špatného technického stavu objektu, tak zejména kvůli nedostatku financí a obtížnému hledání 
náplně pro areál podobného rozsahu a historického významu.   

- Hanácká kasárna č.p. 803, tř. 1. máje č.o. 1 

Objekt patřící státu, dříve sloužící armádě, je nyní nevyužívaný. Zatím nebyla nalezena nové vhodné využití i vzhledem 
k nákladům na údržbu a obnovu objektu a jeho velikost.  

Poznámka: V MPR Olomouc je také řada památkově chráněných objektů, které jsou využívány, ale jejich stav ještě není 
zcela dobrý. Často se na stavu památky projeví nejasnosti ve vlastnictví, vliv neúdžby ze strany vlastníka apod. špatný 
nebo ohrožující stav se často projevuje na nejvíce namáhaných místech stavby, mnoho říms, atik a štítů je ze statických 
důvodů zajištěno sítí a je třeba je postupně opravit.  Příklady zřejmé chybějící neúdržby:  

- dům. č.p. 232, ul. Universitní 16 
Objekt není využíván, neboť dlouhou dobu nebyly vyřešeny vlastnické vztahy, nyní existuje projekt pro obnovu objektu.  
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A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

- kostel sv. Michala v Olomouci, Žerotínovo nám.  – bylo dokončeno restaurování tří kopulí v interiéru kostela – více viz 
úvod; účel zůstává jako stavba pro náboženské účely – kostel 

- dům č.p. 169, Dolní nám. č.o. 19 – obnova fasády od náměstí – účel obytný dům s komerčním parterem 
- dům č.p. 250, Žerotínovo nám. č.o.13 – obnova břidlicové dlažby v průjezdu domu – účel: obytný dům 
- Arcibiskupský kněžský seminář č.p. 605, Žerotínovo nám. č.o. 2 – restaurování kamenných prvků západní fasády 

objektu – účel: vstupní portikus do fary sv. Michala a kněžského semináře 
- historická budova radnice na Horním nám. – obnova vnějšího pláště: fasády a střešní krytina objektu včetně věže a 

krovu báně a její střešní krytiny, restaurování erbů; účel zůstal zachován jako reprezentativní a administrativní sídlo 
radnice města 

- sál ZŠ Komenia – dokončení restaurování reprezentačního sálu v ZŠ Komenium, ul. 8. května, restaurování maleb 
stropu a stěn slavnostního sálu včetně malovaných dveří, kovových prvků a osvětlení sálu, účel: reprezentativní sál 
školy, který je využíván také pro městské akce (recitační apod. soutěže pro školy, předávání cen, jako součást 
prohlídkového okruhu v centru města atd.) 

- kostel sv. Mořice – obnova omítek vnějšího pláště kostela včetně obou věží, restaurování kamenných prvků fasády, 
ještě probíhají práce na zpřístupnění jižní věže, beze změny využití 

- kaple sv. Anny v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava – revitalizace kaple a adaptace dalších objektů v 
areálu, využití zůstává kaple, zázemí kostela a část pro muzeum 

- restaurování v interiéru kostela Panny Marie Sněžné (kaple); beze změny využití 
- vlastivědné muzeum Olomouc – obnova střešní krytiny nad bývalým kostelem sv. Kláry, nám. Republiky – účel 

zachován: muzeum  
- dům č. p. 170, Dolní nám. č.o. 18 – obnova fasády do náměstí, účel: obytný dům s komerčním parterem 

 
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 
 
V roce 2020 nedošlo u žádného z památkově chráněných objektů v MPR Olomouc ke zrušení památkové ochrany.   
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 
 
V roce 2020 nedošlo u žádného z památkově chráněných objektů v MPR Olomouc k prohlášení za kulturní památku. 
 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
Ke konci roku 2020 je znám jeden dům v havarijním stavu: 

- dům č. p. 315, Denisova 3 – stav trvá již více jak 10 let z důvodu špatných 
spoluvlastnických vztahů, ale je plánován projekt k opravě domu. 
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 
rozsahu obnovy a účelu využití. 

Ke konci roku 2020 jsou známy tyto opravené objekty: 
- dům č.p. 262, ul. Ztracená č.o. 22 -  celková oprava a oprava fasády do ulice, parter je před dokončením, 

využití: bytový dům s komerčním parterem 
- dům č.p. č.p. 264, ul. Ztracená č.o. 24 – celková oprava a oprava fasády do ulice, využití: bytový dům 

s komerčním parterem 
- dům č.p. 542, ul. Sokolská č.o. 32 – obnova fasády – polyfunkční dům (bydlení a sídlo Charity) 

     
 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 
V roce 2020 nebyl na území MPR Olomouc vydán žádný demoliční výměr. 
 
 
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-
2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

2020: 
Stav veřejných prostranství v MPR Olomouc se v roce 2020 podařilo zlepšit dokončením obnovy komunikační osy 
s tramvajovou linkou, která vede přes centrum města, a to finalizací úseku ul. 8. května, který navazuje na již hotové úseky 
Denisova – Pekařská a ul. 1. máje. Toto kontinuum ulic je důležité zejména pro pěší. Ulice se v obou novějších úsecích 
podařilo vydláždit žulovými deskami (chodníky), žulovými kostkami (vozovka), chodníky rozšířit a řešit i nové osvětlení. 
Bohužel se nedařila domluva se soukromými vlastníky pro ponechání závěsů tramvajové tratě na objektech, jinde to nebylo 
možné z důvodu nesouhlasu památkové péče, a proto musely být do uličního profilu doplněny i stožáry pro tramvajové 
troleje. Pro lepší koordinaci obnov a údržby veřejných prostranství započalo město s pořizováním strategického dokumentu 
„Koncepce veřejných prostranství v Olomouci“.  
V roce 2019 a 2020 byla realizována obnova aleje na tř. Svobody z Corylus colurna (líska turecká) včetně výsadby 
květinových záhonů z trvalek. Tř. Svobody tvoří významnou a frekventovanou západní hranici MPR. MPR je lemována 
zeleným prstencem historických parků. V nich v letech 2018 a 2019 probíhala obnova zeleně, kde se vysadilo 93 ks stromů 
a 5434 ks keřů. Při obnově historických parků byla využita dotace ze SFŽP. Do historických parků byly doplněny květinové 
záhony z letniček z přímého výsevu a strojově sázené cibuloviny, které zpříjemňují návštěvníkům pobyt v parcích a jsou 
atraktivní i pro hmyz. Každoročně probíhá v centru města soutěž floristů „Rozkvetlé památky“, která oživuje nejen interiéry 
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budov, ale právě i důležité prvky parteru náměstí a ulic (kašny, Sloup Nejsvětější Trojice a další). V rámci jarní a podzimní 
Flóry Olomouc bývá atraktivně vyzdobeno květinovými instalacemi Horní náměstí. A v centru města se v sezóně (květen – 
říjen) instaluje květinová výzdoba v nádobách. Pro vhodnou správu a údržbu zeleně bylo zahájeno v letošním roce 
pořizování strategických dokumentů „Strategie zeleně a management údržby“, „Obnova historických parků“ a „Passport 
zeleně“.  
 
2010-2020: 
Městské parky: 

Městské parky v Olomouci tvoří kolem části MPR Olomouc přirozenou hranici. Součástí MPR jsou od severovýchodu park 
pod Dómem, od východu po jih Bezručovy sady s návazností na Rozárium.  Další městské parky se nachází mimo hranici 
MPR Olomouc, představují však druhou část zeleného prstence kolem centra města a mají nepochybně velký vliv na 
vnímání celé městské památkové rezervace a rekreační zázemí rezidentů i pasantů. 

Areál Korunní pevnůstky je součástí MPR, v roce 2000 byl převeden z majetku ČR – Ministerstva obrany do majetku města 
Olomouce. V roce 2008 převzal lokalitu od města zapsaný spolek Muzeum Olomoucké pevnosti a zahájil obnovu 
pevnůstky, v rámci které dochází k postupnému propojení s okolními parkovými plochami. V roce 2013 byla zpracována 
urbanistická studie Botanická zahrada Olomouc Ing. Zdeňkem Sendlerem, která komunikačně propojuje areál Korunní 
pevnůstky s Botanickou zahradou. V letech 2014 - 2016 proběhla 1. etapa - obnova Rozária. Výsadby byly dokončeny do 
poloviny roku 2016. Celkově bylo na obnovu Rozária v letech 2015 a 2016 proinvestováno 19 mil. Kč. Rozárium je nedílnou 
součástí Botanické zahrady, která spolu s historickými parky tvoří prstenec zeleně kolem městského jádra. Botanická 
zahrada sousedí s areálem Muzea olomoucké pevnosti, tvoří přechod mezi MPR Olomouc a nově se rozvíjející třídou 17. 
listopadu s budovou Přírodovědecké fakulty UP. Tyto areály mají potenciál vytvořit kvalitní rekreační zónu v samotném 
centru města. 

 
 
Na základě dokumentu „Historický průzkum Smetanových, Čechových a Bezručových sadů“ (1997) a následně zpracované 
studie obnovy a rekonstrukce (1999) proběhla v roce 2011 obnova Bezručových sadů jako součást akce „Obnova mobiliáře 
a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech“, na kterou získalo město Olomouc dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední Morava ve výši 34,6 milionu korun. Náklady na dokončenou část v Bezručových sadech 
dosáhly výše 29,8 milionu korun, část v Čechových sadech stála zhruba 45 milionů a byla dokončena v květnu roku 2012.  
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V roce 2009 byla zahájena obnova Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech (v ochranném pásmu MPR Olomouc).  O 
potřebě obnovy aleje odborníci diskutovali od 70. let minulého století, kdy se na stromech začaly projevovat první vážné 
zdravotní problémy. Úvahy o pozvolné obnově aleje byly nakonec zamítnuty s odůvodněním, že mladé stromy vysazené do 
hustého zápoje starých stromů by neměly dostatek světla a prostoru pro svůj růst a trpěly by konkurenčním tlakem 
kořenového systému starých stromů. Zvítězil názor, že má-li být Rudolfova alej zachována příštím generacím, je třeba 
přikročit k radikální, rychlé a účinné obnově celého stromořadí ve dvou etapách. První etapa rekonstrukce cestní sítě a 
obnovy stromů v historické Rudolfově aleji ve Smetanových sadech byla zahájena na podzim roku 2009. Podle plánu bylo 
v období od 5. října do 6. listopadu 2009 vykáceno 146 stromů v úseku od Wolkerovy ulice za restauraci Fontána. Na 
podzim roku 2010 byly odstraněné staré nemocné stromy nahrazeny novou výsadbou. V roce 2012 byla zahájena II.etapa 
obnovy aleje, ukončená v roce 2013. Odstranění napadených stromů se muselo opakovat. Stav aleje je v současnosti 
stabilizován. 

 
Veřejná prostranství: 
Veřejná prostranství, tj. náměstí, ulice, pěší průchody, parky, jsou velmi cenná prostranství daná historickým utvářením 
urbanistického celku MPR Olomouc, který je podstatou ochrany a genia loci centra Olomouce. Jsou velmi citlivě vnímaným 
prvkem jak obyvateli, tak návštěvníky. Proto je veřejným prostranstvím a parteru v MPR Olomouc věnována zvýšená 
pozornost, jak svědčí zrealizované projekty na základě architektonických soutěží, dříve např. Horní náměstí, Dolní náměstí, 
pěší zóna v ulici Denisova a Pekařská, náměstíčko u kaple sv. Jana Sankardra). Na tyto realizované projekty navázala 
rekonstrukce tř. 1. máje a tř. 8. května s modernizací tramvajové tratě. Došlo k zcelení nejdůležitější dopravní osy, která 
vede přes MPR. Palčivým problémem je možnost parkování. Město kromě zpracované studie „Pěší zóna Olomouc“, která 
se zabývá dopravním režimem MPR, projednává aktuálně „Parkovací politiku“, která stav statické dopravy řeší komplexně. 
 
Významnou obnovou posledního desetiletí (2013) byla obnova Dolního náměstí v Olomouci. Stavební práce v celkovém 
finančním objemu 130 mil. Kč probíhaly za přispění dotací z prostředků EU v letech 2011 - 2013. 
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Rekonstrukce Dolního náměstí v Olomouci zahrnovala kromě obnovy povrchů (vozovek, zpevněných ploch, parkovacího 
stání a chodníků) také výběr a rozmístění mobiliáře, osázení zelení a rekonstrukci nebo opravu inženýrských sítí pod 
povrchem náměstí včetně přípojek k nemovitostem. Návrh rekonstrukce stávající plochy Dolního náměstí navazoval na 
koncept sousedního Horního náměstí. Cílem obnovy bylo vytvoření mírně svažité bezbariérové úrovně plochy náměstí při 
zachování vývojových etap dláždění a zvýraznění historických stop, k nimž patří i dochované fragmenty zeleně. Byla 
zdůrazněna významná pěší trasa vedoucí z Horního náměstí k prostoru stávající tržnice. Osvětlení podporuje rostlý tvar 
náměstí i hlavní komunikační linii ve směru k tržnici. Klidný, spíše setmělý střed náměstí byl ponechán pro vyznění 
nasvětlených historických památkových objektů. 
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Povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář: 
 
Nedílnou součástí veřejných prostranství představují plochy parteru, zejména 
chodníků komunikací. Pro optimální řešení byla vypracována v roce 2002 
Koncepce předlažeb, která zachytila historické dlažby, a stanovila doporučené a 
přípustné typy dlažeb a jejich materiálů.  

 

 

Veřejné osvětlení a další mobiliář parteru jsou akcentovány zejména na 
významných prostranstvích a užití prvků vychází z konceptu soutěží. Působivou 
reprezentaci veřejných prostor a památek dotváří i slavností nasvětlení 
jednotlivých významných památek a budov (viz předchozí stať k veřejným 
prostranstvím). 

Důležitou součástí městského vybavení se již staly informační systémy, pouliční 
ukazatele a označení jednotlivých kulturních nemovitých památek. K celkové 
orientaci a prezentaci městské památkové rezervace v Olomouci patří i haptický 
model umístěný před olomouckou radnicí (orlojem). 

Haptický model před radnicí (foto: Jan Andreáš 2015) 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 
byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

Životní prostředí na území MPR Olomouc nevykazuje závažné závady. Monitorovací stanice čistoty ovzduší v podloubí 
radnice byla vzhledem k tomu, že vykazovala dlouhodobě nízké 
hodnoty škodlivin, zrušena.  

Relativní nedostatek veřejné zeleně daný urbanistickým 
uspořádáním MPR je kompenzován jednak zelení ve vnitroblocích, 
jednak pásem městských sadů, které jsou buď na území MPR (park 
pod Dómem, Bezručovy sady) nebo v její bezprostřední blízkosti 
(Čechovy, Smetanovy sady, Botanická zahrada s Rozáriem). 
Převážně kamenné prostředí organicky rostlého území MPR 
Olomouc je zatíženo zejména v letních měsících prohříváním 
veřejných prostranství. K ochlazení přispívají funkční kašny s tekoucí 
vodou (soubor barokních kašen na významných náměstích v centru 
města, včetně novodobé Arionony kašny a fontány sv. Jana 
Sarkandra) a zelený prstenec historických parků. Celkově je pro 
zlepšení životního prostředí snaha o postupnou obnovu stromořadí, 
kde je to možné.  

Ke kvalitnímu životnímu prostředí přispívá také zvýšená pozornost 
k údržbě a úklidu veřejných prostranství. MPR je zařazeno jako 
preferenční zóna v oblasti čištění komunikací – patří mezi ty části 
města, kterým je věnována zvýšená pozornost, je zde zakázáno 
zřizovat stálá stanoviště sběrných nádob na veřejném prostranství. 
Nové nádoby na tříděný odpad se řeší převážně jako podzemní 
kontejnery. V roce 2020 pořídily TSMO nový čistící stroj na principu 
horké vody a páry. Stroj je využíván k ekologickému čištění dlažby 
od prorůstající trávy, odstraňování mastných skvrn, žvýkaček a 
graffiti. 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 
v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

Stav inženýrských sítí je vzhledem k historickému (archeologicky významnému) prostředí a rozloze MPR různorodý.  
V rámci obnov ulic je preferována koordinace všech sítí a minimalizace rozkopávek. V roce 2015 byla zaevidována 
urbanistická studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“, která je platná i pro MPR Olomouc. Na ni navázaly 
dnes platné standardy vodovodní a kanalizační sítě města.  
Hlavní investiční akce v MPR v letech 2010 – 2020: 
celková rekonstrukce (včetně všech sítí): Koželužské ulice, ulice Denisova a Pekařská, rekonstrukce Dolního náměstí, 
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rekonstrukce ulic 1. máje a 8. května  
STL plynovod: Aksamitova, Švédská 
rekonstrukce vodovodu: Studentská, Kosinova, Akademická, Mariánská, Universitní, Na Hradě, Michalské stromořadí, Kozí, 
Aksamitova 
rekonstrukce kanalizace: Mariánská, Edisonova, Sokolská, Koželužská, U Výpadu,  
NTL plynovod: Wurmova 

 
 
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.). 
 
D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2010  údaj není znám  

(celkový počet 102 067 tis. obyv.) 
  2020  7 652 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 
provozní dobu atp.? 

Informační centrum Olomouc bylo zřízeno již v roce 1995. Je zařazeno do organizační struktury magistrátu města Olomouc 
jako samostatné oddělení. Jeho nová podoba byla dokončena v roce 2018. 
Nachází se v podloubí olomoucké radnice a je otevřeno 7 dní v týdnu a to následovně: 2.1. – 28.2. 9:00 –18:00; 1.3. – 31.12. 
9:00 – 19:00. Poskytuje turistické informace o městě, památkách i tipy pro volný čas. Nabízí informační materiály, suvenýry, 
slevovou kartu Olomouc region Card, ale také vstupenky na kulturní akce. Jeho prostřednictvím si lze zajistit ubytování nebo 
objednat tematickou prohlídku města s průvodcem. Tematické prohlídky města jsou zaměřeny nejčastěji na poznávání 
památek, zejména MPR Olomouc, a historie Olomouce. Existuje několik tematických okruhů: Olomouc v kostce, Po 
domovních znameních, Olomouc za branami města a S kočičkou Olou po Olomouci aj.. V infocentru je k dispozici wifi 
zdarma. Doplněno bylo také několik městských her pro aktivní poznávání historie města zábavnou formou. Součástí činností 
IC Olomouc je i středisko Europe Direct Olomouc, spolufinancované SMOl, KÚ Olomouc a zastoupením Evropské komise v 
ČR. 
Více informací naleznete na http://tourism.olomouc.eu 
Videa: https://tourism.olomouc.eu/tourism/video/ 
 
 

 
Infocentrum v současnosti 
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Mezi praktické prvky městského parteru poskytující informace obyvatelům a návštěvníkům města patří různé typy 
infosystémů: 
- směrové ukazatele, interaktivní mapy (městský infosystém); 
- jednotný systém značení památek a památných domů; 
tj. označení památek (započato při rekonstrukci Horního nám., následně realizováno v rámci projektu podpořeného z IPRÚ 
Olomouc) – umístění do dlažby, na objektech, domovní znamení – realizace GRAPO; 
- haptický model MPR Olomouc – umístěn před orlojem radnice; 
- mobilní prezentace památky UNESCO – Sloupu Nejsvětější Trojice – projekt realizován v roce 2016; 
UNESCO (olomouc.eu) 
- mobilní aplikace „ Rozšířená realita Olomouc“. 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým 

zaměřením (kulturně výchovným, společenským atd.). 
V současnosti je nově dokončována revitalizace expozice radniční věže, která je součástí projektu č. 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005642 s názvem „Obnova kulturní památky olomoucké radnice“. Projekt byl podpořen dotací z 
Integrovaného regionálního operačního programu.  
 

 
Vizualizace vstupních prostor do radniční věže  

 
Součástí Revitalizace expozice radniční věže je revitalizace vstupních prostor, místnosti ve věži „komůrky věžníka“ a ochozu 
radniční věže, kde jsou umístěny mosazné pásy, na kterých zobrazen horizont města s vyznačenými památkami a 2 ks 
vyhlídkových dalekohledů. Nedílnou součástí projektu je také mobilní aplikace „ Rozšířená realita Olomouc“, která má 
primárně sloužit k rozhledu z ochozu radniční věže v Olomouci přes mobilní telefon. Aplikace však není limitována tím, že 
uživatel musí stát na ochozu radniční věže. Uživatel si aplikaci může spustit kdekoliv a pohledem přes mobilní telefon 
směrem na objekt, který bude v databázi aplikace, se mu zobrazí informace o tomto objektu s vyznačením vzdálenosti k 
němu. Aplikace bude vytvořena pro mobilní platformy Android a iOS. 
Prohlídkový okruh na radnici je rozšířen o možnost prohlídky 
primátorského jednacího sálu a výstavu na téma primátoři města, jejich odkaz městu a současnosti. 
Byly také doplněny městské hry, které vtáhnou návštěvníky do historie Olomouce a umožní tak aktivní poznávání 
historických osobností a událostí: 
Městské hry: Hry ke stažení (olomouc.eu) 
 
D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, 

kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky 
v hodnoceném období). 

Ubytovací zařízení – na území MPR se v současnosti nachází cca 7 hotelů, 10 penzionů a apartmánů,  1  hostel a 1 
ubytovna. více na: ubytovani.cs.pdf (olomouc.eu) 
Stravovací zařízení - na území MPR se v současnosti nachází nespočet stravovacích zařízení, v letní sezóně až 269. Škála 
podniků je pestrá od rychlého stravování přes běžné cenově dostupné restaurace po restauraci ve čtyřhvězdičkovém hotelu. 
Navíc jsou v MPR provozována i zařízení bez stravovacích služeb – vinárny, bary, cukrárny, kavárny, čajovny. 
Obchodní síť – Drobné obchody v parteru domů v MPR jsou stále živé, některé obchody jsou stabilizované, jiné prochází 
častými změnami. Skladba obchodů je rozmanitá. Velký tlak na stabilitu maloobchodní sítě však představuje velké nákupní 
centrum v blízkosti MPR, Šantovka.  
Z hlediska zdravotnických služeb byla je situace dostačující, protože dvě městské polikliniky byly a jsou umístěny na okraji 
historického jádra, z toho jedna přímo na území MPR. V MPR nabízí služby i řada soukromých lékařů. Na území MPR se 
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nachází dostačující síť lékáren.  

Na území MPR se nachází Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, který slavil letos 20 let od zapsání na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Většina městských kulturních zařízení se nachází v MPR a nejbližším okolí – 
Moravské divadlo, sál Reduta, kino Metropol, Vlastivědné muzeum, Muzeum moderního umění, Arcidiecézní muzeum, Dům 
dětí a mládeže, filmový a divadelní sál v prostorách Uměleckého centra UP, loutkové divadlo, Knihovna města Olomouce, 
Státní vědecká knihovna, dále dvě desítky galerií, řada hudebních klubů apod. V hodnoceném období prudce vzrostl počet 
galerií, klubů, čajoven a podobných zařízení. Arcidiecézní muzeum  získalo v roce 2015 jako první v České Republice 
prestižní označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Je jednou z devíti evropských pamětihodností, která 
byla v roce 2015 titulem ohodnocena. Cena je poctou nejen muzeu jako architektonickému dědictví, ale porota ocenila 
jedinečnost muzea, rozsah výstavních prostor, bohatství sbírek i záměr prezentovat příběhy, které vypovídají o významu 
společné evropské kultury a dokážou toto předat veřejnosti. 

Tělovýchovných zařízení se přímo na území MPR z pochopitelných důvodů mnoho nenachází – veřejnosti jsou přístupné 
tělocvičny ZŠ, dále se zde nachází minigolfové a dětské hřiště. 
Dopravní obslužnost – zásady řešení dopravy v MPR jsou založeny na principu omezování motorické dopravy v daném 
území, připouštějící nezbytnou míru dopravní obsluhy (obyvatelé MPR, organizace, služby). Vnitřní část území je vyhlášena 
jako pěší zóna, zahrnující nejcennější území MPR, téměř celá zbývající část historického jádra je tvořena zónou s dopravním 
omezením. Na území MPR a v bezprostředním okolí platí vyhláška o zóně placeného parkování, která omezuje vjezd do této 
zóny prostřednictvím ekonomické restrikce (různé druhy parkovacích karet), toto omezení se nevztahuje na obyvatele MPR. 
Pro rozšíření placených zón a úpravu celého systému město letos projednává a pořizuje Parkovací politiku.  

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy.  
Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 
na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo 
MPZ.  
Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 
včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy. 
Odkaz na příslušné webové stránky. 

Propagace Programu regenerace MPR na webových stránkách města: 

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/program-regenerace-mpro 

 
 
Informace o Městské památkové rezervaci naleznou zájemci na stránkách města: základní informace o MPR Olomouc, 
interaktivní mapu MPR včetně ochranného pásma, informace o dotačních titulech zejména o Programu regenerace MPR a 
MPZ jeho podmínkách i úspěšných a podpořených projektech z minulých let. Pro vlastníky nemovitostí pak je provázáním na 
stránky Národního památkového ústavu připraven manuál, jak postupovat, než budou obnovovat svou nemovitost a 
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v neposlední řadě se zde dozví, co se v MPR odehrává na poli kulturním a společenském.  
Informace pro žadatele o dotace z Programu regenerace jsou také pravidelně zveřejňovány v měsíčníku občanů města 
Olomouckých listech. 

Dále je o MPR Olomouc a jeho památkách informována veřejnost na stránkách informačního centra města Olomouce, 
včetně je nejrůznějších programů, jejich obsahu a dalších připravovaných tematických akcích: 

http://tourism.olomouc.eu 

Město Olomouc spolupracuje také se školami na budování vztahu nejmladších obyvatel k pamětihodnostem rodného města. 
Akci nazvanou „S kočičkou Olou po Olomouci“ připravuje tradičně odbor školství ve spolupráci s oddělení vnějších vztahů  
pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ, dále pro žáky II. stupně a nižších tříd víceletých gymnázií. Jedná se o komentované 
prohlídky po památkách města, které zajišťují pracovníci oddělení vnějších vztahů. V rámci prohlídky děti obdrží pracovní 
sešit, navržený a zpracovaný rovněž zaměstnanci uvedených odborů, který obsahuje např. kvízy, informace o městě, jeho 
významných osobnostech a také informace k soutěži v kreslení. V letošním roce je v přípravě rozšíření programu pro žáky II. 
stupňů a víceletých gymnázií. Cílem této akce je zvýšení povědomí dětí o pamětihodnostech rodného města a upevnění 
vztahu k nim a již doposud získaných znalostí.  

K podpoře vztahu ke svému rodnému městu a jeho památkám jsou děti vedeny i dalšími soutěžemi a kulturně vzdělávacími 
projekty, např.: „Město, ve kterém chci žít“ (soutěž se konala v rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce), školy se zapojují i do projektu hravý architekt. 
Mezi další programy seznamující mladou generaci se svým městem a památkami zábavnou formou patří akce „Hledej 
želvu“, zájemci za pomocí indicií jsou zavedeni na „tajemná“ místa a objevují tak příběhy města, a další nové městské hry 
(viz také bod D). 
 
 
E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci 
památek, jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

 
Muzeum olomoucké pevnosti o.s. – občanské sdružení, které vzniklo za účelem rekonstrukce a revitalizace památkově 
chráněného areálu Korunní pevnůstka. Kromě oprav samotných pořádá kulturní akce s areálu samotném, v roce 2020 
proběhl pouze letní kulturní program. Korunní pevnůstka také nabízí prostor představení, divadel a koncertů: Moravské 
divadlo, divadlo Tramtarie, Divadlo na cucky a Moravská filharmonie uvedly v závěru léta zde svůj výběr repertoáru. 
 
Za krásnou Olomouc – sdružení pro kulturu, urbanismus, památkovou péči a životní prostředí.  
Občanské sdružení založené v roce 2007 sdružuje zájemce z řad odborné i laické veřejnosti s jednoduchým cílem – zasadit 
se o příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí pro současné obyvatele města. 
V posledních letech se členové sdružení zaměřují na pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, výstav a 
pravidelné udílení Ceny za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Mnohé z 
pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními a ožehavými problémy města. Snaží se vytvářet prostor pro otevřenou 
diskusi, podloženou názory odborníků tak, aby argumentace byla věcná, zbavená zjednodušujících zkratek či invektiv. 
 
Z činnosti sdružení Za krásnou Olomouc z letošního roku uvádíme:  

- debaty Re-vize (pro využití nevyužité budovy Hanáckých kasáren) 
- zapojení do organizace Dne architektury 
- Loosfest. 

http://www.krasnaolomouc.cz/ 
 

Durancia – historický spolek, který se zabývá komentovanými prohlídkami  např. olomouckého podzemí a věží – v roce 
2020 proběhly prohlídky  pouze v květnu a červnu z důvodu omezení nařízených Vládou České republiky 
http://www.durancia.cz/ 

 
K aktivnímu využívání památek a jejich poznávání přispívají i další instituce, které přímo v těchto památkách sídlí, případně 
pořádají venkovní inscenace šité na míru některým místům v MPR: 
Moravské divadlo Olomouc - zapojení do open air festivalu na Korunní pevnůstce 
Moravská filharmonie Olomouc – open air koncert na Horním nám.  
divadlo Tramtarie – zapojení do open air festivalu na parkánových zahradách a Shakespearovských slavností. 
Divadlo na cucky. 
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E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo 
využívají a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

Dny evropského dědictví  (7.-13.9.2020) 
letos proběhlo v Olomouci Národní zahájení DED spolu s oslavou 20 let od zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci na 
Seznam světového dědictví UNESCO 
 
Dny evropského dědictví Olomouc – Dny otevřených památek, koncerty, divadlo, doprovodný program 
Dny evropského dědictví Olomouc 2020: Národní zahájení - YouTube 
 

 
 
Oslavy zápisu Sloupu nejsvětější Trojice na Seznam světového dědictví UNESCO byly spjaty s květinovou výzdobou 
samotného Sloupu a souboru barokních kašen a jedné novodobé v období prázdnin. 
 
 
 
 
Rozkvetlé památky  
pokud není interiér kostela zcela pod lešením, jsou olomoucké kostely a chrámy zapojeny do každoroční říjnové akce 
„Rozkvetlé památky“, v minulých letech byl místem floristické přehlídky, kterou pořádá výstaviště Flora Olomouc také kostel 
sv. Michala.  
 
Letos byly zapojeny: loretánská kaple v katedrále sv. Václava, kaple Panny Marie Opatrovnické, kostel Panny Marie Sněžné, 
kaple sv. Jana Sarkandra, fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra. 
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Kromě akcí v bodě E.1 a výše uvedených bylo bohužel hodně akcí vzhledem k epidemiologické situace zrušeno. Podařilo se 
tedy uspořádat: 
 
Letní pohoda u Trojice – každou sobotu 07 -08 /2020 –open air koncerty k oživení Horního náměstí spjaté se Sloupem 
Nejsvětější Trojice  
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Olomoucké vinné slavnosti 
-        termín: 25.–26. května a 4.–5. října 

-        místo: Horní náměstí 
-        organizátor: Olomoucká vinná společnost 
-        jarní a podzimní  etapa vinných slavností  

www.olomoucka-vinna.cz 
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 
financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků 
na obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Podnikatelské subjekty vesměs financují obnovu objektů ve svém vlastnictví. Kooperace na spolufinancování není častá.  
 
 
F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu 

památek v roce 2020 a v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  

Počet      akcí 
Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 9 44 125  
Z toho na území MPR nebo MPZ 6 43 494  
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ) 

4 5 316  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 
Prahy, na  obnově  památek v roce 2020 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

1,43 %  

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2020 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 
dům č. p. 169, Dolní nám. - obnova fasády do náměstí 499,7 
dům č. p. 250, Žerotínovo nám. - obnova břidlicové dlažby v průjezdu domu 149,9 
Arcibiskupský kněžský seminář č.p. 605, Žerotínovo nám. -  restaurování kamenných prvků západní 
fasády objektu 

812 

Kostel Sv. Michala v Olomouci - restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v centrální 
kopuli (dokončení včetně pendentivů a 4 klenebních pasů) 

3 854,6 
Kostel Sv. Michala v Olomouci  - navýšení z rezervy I. etapa  
Kostel Sv. Michala v Olomouci  - navýšení z rezervy II. etapa 
  
příloha tabulka:  

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2020 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:             MPR  Olomouc 

Poř
.     
č.  

Kulturní památka (identifikace 
objektu) 

Akce obnovy (stručná 
charakteristika) 

Druh 
vlastník
a (FO, 

PO, 
církev, 
obec, 
kraj) 

Celkové 
náklady 

2019          
(v tis. 
Kč) 

včetně 
DPH 

Z toho 
náklady na 
"památk." 

práce                 
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH 

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. 
Kč) 

včetně 
DPH 

1 
dům č. p. 169, Dolní nám. č.o.19, 

p.č.st.595/1                                   
rejstř.č. ÚSKP 1357/8-3572 

obnova fasády do náměstí a 
restaurování kamenného portálu a 

ostění s nadsvětlíkem  
FO 725 725 525 
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2 
dům č. p. 250, Žerotínovo nám. 

č.o.13, p.č.st.659                                    
rejstř.č. ÚSKP 13787/8-3784 

obnova břidlicové dlažby v průjezdu 
domu 

SVJ 150 150 90 

3 

Arcibiskupský kněžský seminář 
č.p. 605,                                     

Žerotínovo nám. č.o. 2, p.č.st. 
646/2                                rejstř.č. 

ÚSKP 13776/8-3773 

 restaurování kamenných prvků 
západní fasády objektu 

církev 2 283 2 283 2 283 

4 

Kostel Sv. Michala v Olomouci, 
č. p. 1,  Žerotínovo nám.  č.o. 

220, parc. č. 647                         
rejs.č. ÚSKP 13776/8-3773 

restaurování nástěnných maleb, 
štuků a dřevěných prvků v centrální 
kopuli (dokončení včetně pendentivů 

a 4 klenebních pasů)  

církev 4 605 4 605 4 131 

5 
dům č. p. 323, Ostružnická ulice 

č. 4,  p. č. 273, rejs.č. ÚSKP 
13681/8-3678 

restaurování malovaného 
záklopového stropu  

PO 999 999 999 

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem 8 762 8 762 8 028 

 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o 
finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 
využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 
Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP 
Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava 

1 690  EFRR (dotace 1 437 tis. Kč) 

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci 43 307 EFRR (dotace 36 811 tis. Kč) 
Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u 
Olomouce, II. Etapa 

60 667 EFRR (dotace 51 567 tis. Kč) 

Obnova kulturní památky olomoucké radnice I. a II. 27 499 EFRR (dotace 23 227 tis. Kč) 
pozn.: EFRR … dotace v rámci ITI Olomoucké aglomerace - EU 
 
G. Koncepční příprava regenerace 
 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/. 

 
Aktuálně platný Územní plán Olomouce (ÚPO) nabyl účinnosti dne 30.9.2014. 

Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)  27. 6. 2017  
Soubor změn č. I.A.2 a I.B Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti) 28. 9. 2017  
 Změna č. II Územního plánu Olomouc (schválení pořízení)   20.3.2015  
Změna č. III Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)   29.3.2018  
Změna č. IV Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)   03.10.2018  
Změna č. V Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)   03.10.2018  
Změna č. VI Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)   12.12.2019 
Změna č. VII Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)   12.12.2019   
Změna č. VIII Územního plánu Olomouc (nabytí účinnosti)   12.12.2019  

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 
MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 
rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 
Regulační plán MPR Olomouc účinný od 1.7.1999: 

změna č.I (nabytí účinnosti):                           27.6.2002       
změna č.II (nabytí účinnosti):                          20.9.2005  
(změny č.III, IV a V nebyly schváleny)  
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změna č.VI (nabytí účinnosti):                           7.10.201 
změna č.VII (nabytí účinnosti):                        26.3.2011 
Soubor změn č. VIII (nabytí účinnosti):            5.10.2019 
 Soubor změn  č. IX (nabytí účinnosti):            29.2.2020 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 
poslední aktualizace). 

 
Program regenerace MPR Olomouc – aktualizace 2018 – 2023 
 
Zpracovatel:   Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Kamila Matoušková 
Datum schválení původního Programu zastupitelstvem: 12/2000 
 
Čtvrtá aktualizace pro období 2018 – 2023. 
Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 19.12.2017. 
Dostupná též na stránkách města: 
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/program-regenerace-mpro 
 
- role Programu regenerace: 
Regulační plán MPR Olomouc stanoví principy regenerace MPR včetně regulativů a limitů. Program regenerace MPR 
navazuje na Regulační plán a je zpracován jako realizační dokument k regulačnímu plánu. 
- cíle Programu regenerace: 
V souladu s rozvojovými záměry celého města stanoví Program regenerace následující cíle rozvoje  městské památkové 
rezervace: 

- udržení centrální funkce MPR v rámci celého města s bydlením jako nedílnou a prioritní funkcí; 
- zvýšení turistické přitažlivosti MPR zejména podporováním stavební obnovy památkových objektů a jejich 

vhodným funkčním využitím,  podporou podnikatelských aktivit, zaměřených zejména na turistický ruch 
(ubytování, stravování, občerstvení apod.); 

- dosažení vysoké estetické kvality při obnově stavebních objektů, ale i veřejných prostor (zeleň, vodní prvky, 
městský mobiliář apod.) ; 

- dopravní zklidnění včetně organizačních opatření; 
- zdůraznění všech specifik MPR – zachovat a rozvíjet tradice a charakter města (jeho genius loci); 
- rozvoj ekonomických podmínek – využívání všech finančních zdrojů pro rozvoj města, MPR i všech přínosných 

druhů podnikání. 
Regeneraci památkové MPR Olomouc se věnuje Komise pro architekturu, územní plánování a pro program 
regenerace MPR (dále jen komise). V této pracovní skupině je zastoupeno 5 praktikujících architektů.  
V roce 2020 se komise zabývala mimo jiné následujícími otázkami: 

- návrh alokace státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ  pro rok 2019; 
- aktuální stavebně technický stav památkových objektů ve vlastnictví města ve vztahu k možnosti čerpání dotací; 
- řešení veřejných prostranství v MPR:  
- návrh koncepce předzahrádek v MPR,  
- vzhled parteru v MPR (reklamní zařízení, výkladce), 
- průběh rekonstrukce ulice 8. května, 
- návrh standardů modrozelené infrastruktury, 
- rekonstrukce objektu radnice. 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 
rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 
realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 
Strategický plán rozvoje města Olomouce 

- schválený 2018 
- obnovy památek se nejvíce týkají : 

Pilíř 2: Olomouc – perla Evropy – cíl 2.5 Zvýšit využití potenciálu kulturního a duchovního dědictví 
Pilíř 3: Udržitelná Olomouc – cíl 3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně a chránit historické dědictví 
https://www.olomouc.eu/podnikatel/uzemni-plan-mesta-a-strategie-rozvoje/strategicky-plan-rozvoje-mesta 
 
Strategie ITI – Integrované teritoriální investice Olomoucká aglomerace 

- strategie, která pomáhá hledat integrovaná řešení v rámci Olomoucké aglomerace; ta čítá celkem 474 tisíc 
obyvatel a je reprezentována trojměstím Olomouc, Prostějov a Přerov; 

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod 
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K dalším dokumentům využívaných při realizaci regenerace MPR Olomouc patří: 
 
- Územní energetická koncepce Statutárního města Olomouc 
- Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce 
- Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci 
- Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014 
- studie Koncepce předlažeb v MPR 
a další studie 
- Management plán Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci památky UNESCO (aktualizovaný 2017) 
 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 
funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu obyvatel, 
návštěvníků, podnikatelů, atp.  
 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 
a) na obnovu kulturních památek,  
b) na opravu nepamátkových objektů. 

 
Městská památková rezervace Olomouc zahrnuje téměř celé městské centrum. Podstatou její ochrany je zejména to, že se 
jedná o unikátní soubor urbanisticko – architektonický. Bez péče o veřejná prostranství a budovy by se však význam 
městského centra a jeho přitažlivost vytratily. Tato péče je nepřetržitá a systematická zvláště díky schválení a uplatňování 
Regulačního plánu městské památkové rezervace a koncepčního materiálu Programu regenerace MPR Olomouc, ten byl 
aktualizován v roce 2018. Podařila se také aktualizace Management planu Sloupu Nejsvětější Trojice (2017).  Po úspěšných 
etapách Programu regenerace tj. obnově části objektů a regeneraci nejdůležitějších prostranství v MPR (renovaci Horního 
náměstí 1997-2000, ulice Pekařská a Denisova – pěší zóna 2007-2009, obnova městských opevnění a parků 2010 a Dolní 
náměstí dokončeno 2013, informační a orientační systém města, večerní a slavnostní nasvětlení památek) pokračuje město 
realizací navazujících částí hlavní komunikační osy MPR a tramvajovou tratí tj. ul. 1. máje a v těchto prosincových dnech 
dokončovaným úsekem ul. 8. května. Podařilo se zakončit významné obnovy kostela sv. Michala, radnice, kostela sv. 
Mořice. Pokračují postupné obnovy olomouckého hradu a kostela Panny Marie Sněžné. Stav památek a jejich prostředí, 
zejména veřejných prostranství a parků, je stabilizovaný a rok od roku se zlepšuje, ale trvání v čase si žádá neustálou péči.   
S památkami a historií se obyvatelé a návštěvníci MPR setkávají na každém kroku, neboť většina objektů v rezervaci je 
využívána pro bydlení, jako sídla veřejně přístupných institucí nebo jsou po většinu roku přístupné. Ta místa, kam se běžně 
obyvatelé či návštěvníci nedostanou, bývají zpřístupněna včetně odborných výkladů během Dnů Evropského dědictví, 
Muzejní noci či ku příležitosti Mezinárodního dne památek. Letos se bohužel z důvodu epidemiologických opatření mnoho 
akcí pro návštěvníky konat nemohlo. Podařilo přesto pozvat do Olomouce příznivce památek na Národní zahájení Dnů 
evropského dědictví a oslavit kulaté výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví. Byly také rozšířeny možnosti poznávání města, památek a jeho historie přes mobilní aplikace, městské interaktivní 
hry.  
Kulturní dědictví a městská památková rezervace Olomouc jsou prezentovány také v zahraničí díky spolupráci s 
jedenácti partnerskými městy v Evropě i zámoří. Jedná se o tato partnerská města: Antony (Francie), Bratislava-Staré Mesto 
(Slovensko), Krakov (Polsko), Kunming (ČLR), Luzern (Švýcarsko), Makarska (Chorvatská republika), Nördlingen (SRN), 
Owensboro (USA), Pécs (Maďarsko), Subotica (Srbsko), Tampere (Finsko), Veenendaal (Nizozemí).  

 
Reklama a reklamní zařízení jsou ošetřena v platném Regulačním plánu MPR Olomouc a pro lepší orientaci veřejnosti byla 
v letošním roce útvarem hlavního architekta připravena a projednána metodika „Označení provozoven a reklama v městské 
památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu - Metodika pro kvalitní praxi“, která bude v příštím roce předložena 
ke schválení. Dále je připravována metodika pro restaurační předzahrádky.  
 
Městský fond na podporu obnovy kulturních památek zatím zřízen nebyl, nepamátkové objekty podporuje olomoucký kraj. 
Město uvažuje ve spolupráci s orgány památkové péče o zřízení fondu na odstraňování „graffiti“.   
 
Statutární město Olomouc je hrdé, že i v dnešní nelehké situaci, se daří spolupracovat institucím města, orgánům 
památkové péče a jednotlivými vlastníkům objektů na konkrétních akcích obnovy v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. 
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Zvláště pro soukromé vlastníky jednotlivých objektů, je tato finanční podpora velmi zásadní. Je velkou radostí, že díky 
Programu regenerace se v letošním roce podařilo na celkovou regeneraci navázat čtyřmi úspěšnými akcemi, městu 
Olomouci dalšími dvěma vlastními akcemi obnovy, podpořit další realizace přes ITI a připravit řadu koncepčních kroků pro 
následující roky. 
 

 
 
 
 
 
 
Schválil     Mgr. Matouš Pelikán                   Datum      ………………….  2020           

náměstek primátora 

 

 

 

Podpis      ……………………… 
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Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 
památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   
 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 
MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 
- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  
 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2020. Přihlášku zašlete v elektronické 
podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 
rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 
- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 
 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 
 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 
každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 
- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 
nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2020. 

 
-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 
město/obec.  

 


