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Anotace 

 

Ročníková práce „Holický les a jeho význam“ se zabývá problematikou rekreačních 

příměstských lesů a Holického lesa. V úvodních částech popisuji obecně význam 

příměstských rekreačních ploch a dále pak historii, funkci a vznik Holického lesa. Součástí 

práce je také vytvoření, distribuce a vyhodnocení dotazníku, který zkoumá spokojenost 

občanů s Holickým lesem a vyhodnocuje přání na jeho vylepšení a rozvoj. 

Na konci práce je fotodokumentace významných událostí pro Holický les. 

 

Klíčová slova: sdružení pro Holický les, územní studie, příměstský les, Olomouc a jeho okolí, 

cyklostezka, zeleň ve městě, volnočasové aktivity, dotazník spokojenosti, dotazník rozvoje 

lesa 
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Úvod 

 

Na dnešním světě spatřuji dva zásadní problémy. Prvním je dnešní uspěchaná doba a druhým 

devastování přírody. Na oba dva tyto problémy existuje společné řešení – les. Ten je totiž 

zdrojem zklidnění a načerpání vnitřní energie pro každého, kdo mu to dovolí. A zároveň je to 

geniální nástroj přírody, jak proměnit jedovaté plyny v životodárný kyslík. 

Les je moje srdcová záležitost a jsem hrdým obyvatelem města Olomouce. Proto jsem se 

rozhodl zpracovat práci na téma Holický les.  

V první části se práce zabývá funkcí zeleně ve městě a příměstských lesů v okolí Olomouce a 

vznikem Holického lesa.  

V druhé části práce přibližuje faunu a flóru, se kterou se můžeme v Holickém lese setkat. 

Ve třetí části zjišťuji formou dotazníkového šetření, jak obyvatelé města hodnotí Holický les 

nyní po sedmi letech od jeho vysazení a co by si v něm přáli zlepšit. 

Přeji Vám příjemnou četbu a budu moc rád, pokud Vás práce inspiruje k návštěvě Holického 

lesa.  

 

Moto: 

Pokud vás trápí horko, zasaďte strom. 

Pokud vám vadí sucho, zasaďte strom. 

Pokud máte rádi ovoce, zasaďte si strom. 

Pokud máte rádi ptáky, zasaďte si strom. 

A pokud máte rádi život, zasaďte mnoho stromů. 
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1 Zeleň ve městě 

Zeleň ve městě je důležitá, jak pro kvalitu lidského života, tak pro kvalitu životního prostředí. 

Co se týče kvality lidského života, pomáhá zeleň ve městě snižovat teplotu vzduchu a okolní 

hluk. Nikdo z nás přece nemá rád procházky rušnými ulicemi během parných dní, kdy je 

obtížné dýchat. Na obrázku 1 můžeme vidět, jak zeleň v ulicích rozbíjí hluk, který se šíří ze 

silnice. 

 

Obrázek 1: Vliv městské zeleně na hluk v ulici 1 

Vzrostlá zeleň také zajištuje velkou měrou ochlazování a zvlhčování prostoru. Obrázek 2 

ukazuje rozložení teplot na ulici bez zeleně a se zelení během horkého dne. Všimněte si, že 

teplota povrchu chodníku na ulici bez zeleně dosahuje teploty 50°C, tato teplota může mít na 

lidský organismus negativní dopady. Na druhou stranu na ulici se stromy je teplota 20°C. 

Myslím si, že je jasné jakou teplotu by každý z nás preferoval. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Vliv městské zeleně na teplotu v ulici 2                                                                                                                                  

 

1  PONDĚLNÍČEK, Michael. Město a zeleň v době klimatické změny [online]. [cit. 2020-03-28]. 

Dostupné z: 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/42581890/Pondelicek.pdf.  
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Za zeleň ve městě lze považovat parky. Doktor Michael Pondělníček 3 v rámci své práce 

provedl zajímavý průzkum v parcích v Hradci Králové. Obrázek 3 ukazuje, jak často lidé 

navštěvují městské parky. Nejčastější odpověď byla týdně. 

 

Obrázek 3: Četnost návštěvnosti v parcích 4 

Zajímavé také je, kdy lidé tráví čas v parku. Nejčastější odpovědi byli náhodně a když parkem 

procházím (obrázek 4). Zajímavé ale je, že lidé tráví čas v parku častěji o víkendech než 

během pracovních přestávek. 

 

2 Solutions For a Healthier & Happier Communities - Creatively United [online]. [cit. 2020-03-28]. 

Dostupné z: https://creativelyunited.org/the-importance-of-trees-in-an-urban-setting/temperatures-

with-and-without-trees/ 

 

3  PONDĚLNÍČEK, Michael. Město a zeleň v době klimatické změny [online]. [cit. 2020-03-28]. 

Dostupné z: 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/42581890/Pondelicek.pdf. 

4  PONDĚLNÍČEK, Michael. Město a zeleň v době klimatické změny [online]. [cit. 2020-03-28]. 

Dostupné z: 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/42581890/Pondelicek.pdf. 



4 

 

 

Obrázek 4: Doba, kdy lidé tráví čas v parcích 5 

Z průzkumu také vyplívá, že lidem v parcích nejčastěji chybí lavičky a plochy k posezení, 

dále pak odpadkové koše a také posilovací a dětské hřiště (obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Nedostatečnost vybavení v parcích 6 

 

 

5  PONDĚLNÍČEK, Michael. Město a zeleň v době klimatické změny [online]. [cit. 2020-03-28]. 

Dostupné z: 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/42581890/Pondelicek.pdf. 

6  PONDĚLNÍČEK, Michael. Město a zeleň v době klimatické změny [online]. [cit. 2020-03-28]. 

Dostupné z: 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/42581890/Pondelicek.pdf. 
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2 Příměstský les a jeho funkce 

Příměstský les je typ lesa, který vznikl v blízkosti města. Může mít různé funkce: 

ekologickou, enviromentální (rekreační, léčebnou, hygienickou), estetickou, kulturní a 

ekonomickou. 

Funkce ekologická – ovlivňuje pozitivně svými účinky prostředí živých organismů. Jde 

zejména o účinky na ovzduší (odstraňování některých škodlivých látek ze vzduchu), půdu 

(ochrana proti erozi a sesuvy) a vodu (zadržování a zpomalování odtoku srážkových vod) v 

ekologickém smyslu. 7 

Funkce environmentální – je souhrn funkcí zdravotních (rekreační, léčebná, hygienická), 

funkce ochrany přírody a krajiny, také funkce vodohospodářské. Funkce zdravotní- rekreační 

působí v životním prostředí člověka a v krajinném prostředí k podpoře zotavení a osvěžení 

lidského organismu. Mají ji téměř všechny veřejně přístupné lesy. K vybavenosti rekreačních 

lesů patří např. koše na odpadky, lavičky, pěšiny a cesty pro pěší i cyklisty, jezdecké stezky, 

přístřešky, vyhlídky, sportovní a dětské koutky, louky na slunění, vodní plochy, informační 

tabule, parkoviště, oplocenky. Funkce zdravotní – léčebné přispívají k čistotě prostředí izolací 

zdrojů nečistot a škodlivin, nejvýznamněji k redukci NO2. Také obvykle příznivě ovlivňuje 

psychickou stránku člověka. Funkce zdravotní - hygienická také přispívá k redukci hluku ve 

městě (viz. obrázek 1). 8  Na obrázku 6 lze vidět, jak příměstský les pozitivně ovlivňuje 

proudění vzduchu. Přes den i noc vhání čerstvý chladný vzduch do teplejšího kamenného 

města. 

 

Obrázek 6: Cirkulace vzduchu ve dne a v noci ve městě s příměstským lesem 9 

 

7  Funkce lesa. Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál [online]. 2016 [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://www.mezistromy.cz/ekosystem-lesa/funkce-lesa/odborny 

8  Pěstovani lesa. Lesnická a dřevařská fakulta [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/pestsyst/ucpestov/ucel_char_fce_lesu.html 

9  Pěstovani lesa. Lesnická a dřevařská fakulta [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

http://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/pestsyst/ucpestov/ucel_char_fce_lesu.html 
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Funkce estetická – se projevuje vjemy přírodních krás jako vlastnosti lesních ekosystémů a 

jejich částí 10. Za příklad estetické funkce lze považovat zahrady u Paříže, které můžete vidět 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 7: Park Verssaile u Paříže 11 

Funkce kulturní - les je brán jako součást kulturní krajiny a jako původní přirozená složka 

přírodní krajiny. K funkcím kulturním je možno také počítat funkce lesů pro výzkum, výuku a 

osvětu. 

 

Funkce ekonomická – vytváří pracovní místa, zejména ve venkovských oblastech. Je 

zdrojem obnovitelných přírodních zdrojů, hlavně dřeva a dalších lesních produktů.  

 

 

10  Funkce lesa. Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál [online]. 2016 [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://www.mezistromy.cz/ekosystem-lesa/funkce-lesa/odborny 

11  The Versaille Gardens - Picture of Hidden Gems Tours, Versailles - Tripadvisor. Lesnická a 

dřevařská fakulta [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g187148-d7935946-i349482550-

Hidden_Gems_Tours-Versailles_Yvelines_Ile_de_France.html 
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3 Příměstské lesy v okolí Olomouce 

Kolem města Olomouc je několik příměstských lesů. Pro obyvatele města Olomouc mají 

velký význam, především oddech, rekreace, zábava a sportovní aktivity. Většina příměstských 

lesů v okolí města Olomouce má funkci rekreační. V okolí města Olomouc je několik 

příměstských lesů. Nejznámější jsou: Holický les, Černovírský les, Lošovský les,…Rozloha 

lesů na území města Olomouce činí 4000 hektarů a jsou spravovány akciovou společností lesy 

města Olomouc. 12 

Na obrázku 1 můžete vidět počet vysázených stromu v průběhu let v lesích města Olomouce.  

Je patrné, že nejvysazovanějšími stromy jsou buky, duby, smrky, jedle a borovice. 

Obrázek 8: Druhové zastoupení výsadby nových stromů v Lesích města Olomouce 13 

 

 

 

 

12 Úvod - Lesy města Olomouce a.s. [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://www.lesyol.cz/ 

13  Lesy v okolí Olomouce už nikdy nebudou jako dřív. Jak v nich hospodařily naše lesy? | Zelená 

Olomouc, Home | Zelena Olomouc 



8 

 

4 Holický les 

4.1 Vznik Holického lesa 

Myšlenka vzniku Holického lesa vznikla v roce 2008, vše to začalo sepsáním petice občanů 

městských aglomerací Holice, Nové sady a Nový svět. Petice žádala představitele města o 

vybudování příměstského rekreačního lesa na jihu města. Bylo založeno občanské sdružení 

„Pro Holický les“. 

Byla zaslána žádost o zpracování územní studie. Občanské sdružení poslalo dopis 

k územnímu plánu radě města Olomouce. Holický les se stal součástí územního plánu města 

Olomouce. Rada města Olomouce schválila územní plán. Byla zpracována územní studie 

Holického lesa – únor 2010. 

Územní studii zpracovala firma Ageris. Občanské sdružení podalo žádost o grant k podpoře 

Holického lesa. Členové občanského sdružení se setkali v roce 2010 s primátorem města, 

předsedou komise místní části Holice, s předsedou pracovní skupiny Rady města Olomouce 

pro Holický les. Na obrázku 9 můžeme vidět vizualizaci Holického lesa z jižního a západního 

pohledu.  

Žádost o grant k podpoře Holického lesa sice nebyla schválena, ale Rada města Olomouce 

schválila zpracovanou územní studii k výsadbě Holického lesa v dubnu 2010. Holický les se 

stal součástí volebních programů několika politických stran na podzim roku 2010. Strany, 

které zařadily Holický les do svých volebních programů jsou tyto: ODS, ČSSD, SZ, KDU-

ČSL, TOP 09 a  KSČM. Rok 2011 byl vyhlášen jako mezinárodní rok lesa organizací OSN – 

2.2. 2011. Statutární město Olomouc podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí na projekt Holický les. Ivaně Kalodové, předsedkyni občanského sdružení a hlavní 

propagátorce myšlenky realizace Holického lesa byla udělena cena křesadlo v oblasti 

životního prostředí. Udělila ji Unie neziskových organizací ve spolupráci s krajským úřadem 

Olomouckého kraje dne 22.12. 2011. V lednu 2013 byla schválena dotace na realizaci 

výsadby Holického lesa. V listopadu 2013 započala výsadba Holického lesa. Bylo vysázeno 

přibližně 72 000 dřevin na 30-ti hektarech. Na svátek svatého Ladislava byl do Holického 

umístěn kamenný kříž. Kříž byl požehnán a při této příležitosti se konala pěší pouť do 

katedrály sv. Václava v Olomouci. 14 

 

 

14 Holický les; Les, který roste z nadšení [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://holickyles.cz/ 
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Obrázek 9: Územní studie Holického lesa od firmy Ageris 15 

 

15  Holický les; Les, který roste z nadšení [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://holickyles.cz/ 
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Na jednání Rady města Olomouce 22.11.2016 bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na 

projekt: Cyklostezka spojující Holici s Novým světem přes Holický les. 15.1. 2016 se 

Sdružení pro Holický les oficiálně přejmenovalo na spolek pro Holický les.  11.5. 2017 

Statutární město Olomouc podalo žádost o dotaci na lávku a cyklostezku do dotačního 

programu na podporu bezmotorové dopravy v rámci Integrovaného operačního programu a 

v rámci Integrovaných Teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. 30.1. 2017 bylo 

vydáno stavební povolení na lávku a cyklostezku. Celková hodnota projektu byla asi 40 

milionů korun a 85% z této částky je dotace z Evropské unie. Stavební povolení nabylo právní 

moci 17.2. 2017. 

V září 2018 byla cyklostezka slavnostně otevřena za přítomnosti mnoha místních obyvatel, 

politiků, zhotovitelské firmy, projektantů a milovníků přírody. V současné době má Holický 

les výměru 32,6 hektaru, která se dělí na tyto části: cestní síť – 2 ha, parkoviště – 0,5 ha, 

travnaté hřiště – 0,1 ha, souvislé lesní porosty – 10 ha a vegetační úpravy – 20 ha. 

Místní tisk o otevření stezky napsal: Zásadním přínosem z hlediska bezpečnosti dopravního 

provozu je zcela nová lávka s přemostěním o délce 35 metrů, která překonává hlavní 

železniční trati ve směru z Olomouce na Přerov a Ostravu. „Holice, jedna z nejvýznamnějších 

částí města, se po dlouhé době dočkala bezpečného propojení se zbytkem Olomouce pro 

cyklisty, pěší i in-line bruslaře. Je to významný počin nejen pro milovníky bezmotorové 

dopravy, ale i pro ty, kteří mají rádi přírodu a chtějí v blízkosti Moravy a rostoucího lužního 

lesa trávit více času,“ podtrhl význam budování rekreační zóny v jižní části města náměstek 

Ladislav Šnevajs.  

Na obrázku 1 je půdorys projektu cyklostezky Holického lesa z dokumentace pro stavební  

povolení včetně 35 metrů dlouhé lávky přes železniční trať Olomouc - Přerov. 16  

 

16  Holický les; Les, který roste z nadšení [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://holickyles.cz/ 
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Obrázek 10: Územní plán Holického lesa s vyznačenou cyklostezkou 17                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.2 Fauna a flóra Holického lesa 

Nejrozšířenějšími zvířaty jsou v Holickém lese kačeny. Jejich počet čítá až 1800 kusů a jsou 

vykrmovány za účelem podzimního odstřelu. Žijí zejména v odstaveném ramenu řeky 

Moravy (obrázek 11.) , kde devastují bylinné patro, podílejí se na eutrofizaci vody a likvidaci 

juvenilních stadií obojživelníků. 

 

Obrázek 11: Odstavené rameno Moravy s břehovými porosty – přestárlé topoly 18 

 

17 Holický les; Les, který roste z nadšení [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://holickyles.cz/ 
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Na území lze také sledovat hnízdící druhy ptactva, zejména v křovinách a v porostech 

okrasných školek. 

Co se týče savců lze spatřit zajíce polního a srnce obecného. Avifauna je velmi bohatá, 

podrobné sledování bylo zahájeno v roce 2010 v rámci studentských prací UP. Věřím, že se 

v budoucnosti dočkáme podrobnějších popisů fauny a flóry v Holickém lese. 

 

Pro výsadbu jsou použity dřeviny dobře snášející vysokou hladinou spodní vody a občasnou 

záplavu krátkodobější ho charakteru. A to olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix 

alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol bílý (Populus alba), topol černý (Populus 

nigra), dub letní (Quercus robur), javor mléč (Acer platanoides), omezeně i javor klen (Ace 

pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), jilm vaz ( Ulmus 

laevis), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia). 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Holický les; Les, který roste z nadšení [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://holickyles.cz/ 

19 Holický les; Les, který roste z nadšení [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://holickyles.cz/ 
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5 Dotazníkové šetření 

5.1 Cíle 

 

Myšlenka založit Holický les vznikla v roce 2008 a vysazen byl v listopadu roku 2013. Cílem 

mého výzkumu je zjistit, jak dnes v roce 2021, tedy 12 let od záměru a 7 let od vysazení, 

hodnotí tento projekt Olomoučané a obyvatelé nejbližšího okolí Olomouce. Zajímá mě, zda 

jsou spokojeni s jeho realizací, zda jej využívají, které aktivity v Holickém lese jsou pro ně 

nejzajímavější, co jim v HL chybí a jak dál by si představovali jeho rozvoj. Tyto otázky bude 

zajímavé vyhodnotit i vzhledem k typu respondentů, tedy jak odpovídají muži, ženy, různé 

věkové skupiny, různě vzdělaní lidé, … 

5.2 Vytvoření  dotazníku 

Na internetu jsem si zjistil, že pro vytvoření dotazníku je nejednoduší využít volně dostupné 

webové aplikace, které jednoduše umožňují vytvoření, vyplnění a vyhodnocení dotazníku. 

Vyzkoušel jsem dvě aplikace: Google Forms a Survio. Nakonec jsem byl více spokojený 

s aplikací Google Forms, ve které jsem konečnou podobu dotazníku vytvořil.  

Abych dosáhl cíle popsaného v předchozí kapitole, vytvořil jsem 12 otázek. Nechtěl jsem 

dělat dotazník příliš dlouhý, aby jeho vyplnění nezabralo moc času a tím bych mohl některé 

respondenty od vyplnění odradit. Vyplnění dotazníku zabere asi 12 minut. 

První 4 otázky se ptají na osobu respondenta, tedy se ptám na pohlaví, věk, vzdělání a 

bydliště. Další 4 otázky se ptají respondenta na jeho vztah a hodnocení Holického lesa. 

Respondent si vybírá jednu, nebo více z navržených odpovědí. U otázky č. 6 respondent 

hodnotí na stupnici 1 až 4 důležitost funkcí příměstského lesa obecně. Otázka č. 9 nabízí 

respondentům 14 možností, jak vylepšit Holický les. Tyto možnosti vyhodnocují respondenti 

podle důležitosti na škále 1 až 5. Otázky 10 a 11 se týkají budoucnosti Holického lesa a 

informovanosti o zamýšleném začlenění do IV. etapy protipovodňových úprav na řece 

Moravě v Olomouci. 

Otázka č. 12 je „otevřená“, respondenti zde mohli napsat jakýkoli svůj postřeh, podnět, 

kritiku, pochvalu, prostě cokoli. 

Konečná podoba dotazníku je uvedena v příloze „7.2. Podoba dotazníku“. 
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5.3 Distribuce dotazníku 

Při distribuci dotazníku jsem chtěl oslovit co nejvíce lidí, kteří jsou aktivní, nebo pracují 

v nejrůznějších spolcích a sdruženích, které se angažují přímo v Holici a na Novém Světě, 

nebo v okolí těchto dvou místních částí. Bydliště mimo Olomouc nebylo překážkou 

k vyplnění dotazníku, protože Holický les využívá celá řada občanů, která má bydliště i mimo 

město. 

V prvé řadě jsem oslovil předsedy komisí místních částí v Holici a na Novém Světě s žádostí 

o distribuci dotazníku mezi členy komise. Dále jsem se stejnou žádostí oslovil ředitelku 

základní a mateřské školy v Holici, místní pobočku knihovny, Sdružení pro Holický les, 

rodinné centrum Heřmánek, místní sbor dobrovolných hasičů a své kamarády. Celkem jsem 

tedy rozeslal asi 10 mailů. Byl jsem mile překvapen, že cca za 19 dnů mi na dotazník 

odpovědělo 152 respondentů. První odpověď přišla 1.3. a poslední vyhodnocená odpověď 

přišla 19.3.2021. 

5.4 Vyhodnocení dotazníku 

Google-Forms vyhodnocuje dotazník dvěma způsoby.  Zaprvé graficky, vytvoří přehledné 

grafy o tom, jak respondenti odpověděli. Za druhé vytvoří excelovou tabulku, kde jsou 

kompletně zaznamenány všechny odpovědi, včetně data a času, kdy byly odeslány. S touto 

tabulkou lze dále pracovat a provádět nejrůznější výběry a kombinace pro vyhodnocení 

odpovědí. Kromě celkového vyhodnocení dotazníku, které uvádím v kapitole 5.4.1. Uzavřené 

odpovědi jsem vyhodnotil samostatně otevřené dopovědi v kapitole 5.4.2. Dále jsem se snažil 

vyhodnotit, jak se liší názor respondentů do 30 let vůči všem respondentům na otázku č. 6. 

„Jak vnímáte důležitost jednotlivých funkcí příměstských lesů?“ Také jsem se pokoušel 

vyhodnotit, jak odpovídají obyvatelé Holice oproti obyvatelům, kteří bydlí mimo Holici na 

otázku č. 9. „Jak vnímáte důležitost vylepšit Holický les o tyto prvky?“ Tyto grafy však byly 

velmi nepřehledné, proto je v  práci neuvádím. V kapitole 5.4.1. Uzavřené odpovědi, některé 

postřehy z tohoto srovnání popisuji. 
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5.4.1 Uzavřené odpovědi 

 

Grafické a slovní vyhodnocení odpovědí všech 152 respondentů. 

1.  Pohlaví 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo více žen než mužů. Myslím, že je to dáno tím, že ženy 

mají k holickému lesu bližší vztah, protože tam chodí s dětmi, domácími mazlíčky a možná 

mají více času na vyplnění dotazníku, než někteří zaměstnaní muži. 

 

2. Věk 

Nejvíce odpovědí přišlo od respondentů ve věku 31-50 let. Myslím, že je to tím, že tito lidé 

jsou většinou aktivní v nějakých spolcích a tráví čas rádi v přírodě. Překvapilo mě, že na 

dotazník odpovědělo téměř 16 % dětí do 15 let. Ve věku 16-20 let odpověděl pouze jeden. 
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3. Dosažené vzdělání 

Převažují vysokoškolsky vzdělaní lidé, je jich více, než průměr v ĆR (20%). Dotazník 

vyplnili převážně vzdělanější lidé. Zajímavé je, že 7% dotázaných nemá žádné vzdělání, 

přitom dětí do 15 let je 16%, jak jsem komentoval v předchozí otázce. 

 

 

 

4. Bydliště 

Z odpovědí na otázku č. 4 vyplývá, že s velkou převahou odpovídali obyvatelé Olomouce,  

56 % je přímo z Holice. 
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5. Jak znáte Holický les? 

Z odpovědí na otázku č. 5 vyplývá, že všichni více či méně znají Holický les, nikdo 

neodpověděl, že Holický les nezná. Myslím, že to souvisí se způsobem distribuce dotazníku. 

Dotazník se šířil mezi aktivními a podobně smýšlejícími občany města.  

 

 

 

 

 

6. Jak vnímáte důležitost jednotlivých funkcí příměstských lesů? 

 

Otázka č. 6 byla velice důležitá a její správné vyplnění a vyhodnocení je pro tuto práci 

klíčové. V možnostech, ze kterých si respondent vybíral, byly využity funkce uváděné 

v teoretické části této práce. Je to tedy pokus o propojení a ověření teorie a praxe. 

Nejvíce lidí (112 ze 152) odpovědělo, že je pro ně Holický les velmi důležitý, protože 

umožňuje procházky v přírodě. Podobně velké procento dostaly tyto podobné funkce 

Holického lesa: čistota vzduchu, pobyt v přírodě, trávení času v přírodě. Uvědomil jsem si, že 

funkce Holického lesa: pobyt v přírodě a trávení času v přírodě jsou vlastně stejné a nedává 

smysl, že se na ně ptám samostatně.  

Za nejvíce nedůležitou funkci Holického lesa (50 dotázaných) je považována funkce „zdroj 

dřeva“. Tuto nejméně atraktivní funkci jsem předpokládal a jen jsem si chtěl dotazníkem 

ověřit svůj předpoklad. Je to dané také tím, že o zdroji především dubového dřeva se bude 

reálné bavit nejdříve za 100 nebo 200 nebo 300 let. Nikdo nedokáže odhadnout, jak se za tak 

dlouhou dobu budou občané stavět k možnosti využití dřeva z Holického lesa.  
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Poměrně hodně (12 respondentů, druhý nejvyšší počet modrých odpovědí) považuje za 

nedůležitou funkci procházky s domácími mazlíčky. Myslím, že jsou to ti, kterým vadí psí 

exkrementy, nebo ti, kteří mají strach ze psů, především těch, kteří nejsou na vodítku a nemají 

náhubek.  

Další důležitou funkcí Holického lesa jsou sportovní aktivity, to jsem předpokládal.  

Více než polovina dotázaných považuje za velmi důležitou funkci Holického lesa ochranu 

proti povodním, zadržování a zpomalování odtoku srážkových vod. Tyto odpovědi mi 

potvrdily, že lidé vnímají velmi vážně změnu klimatu a uvědomují si aktuálnost hrozby sucha. 

Stejně tak lidé vážně vnímají nebezpečí ničivých povodní. Sucho i povodně měli možnost 

mnozí lidé v nedávné době zažít na vlastní kůži. 
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U této otázky jsem zjišťoval vliv věku respondentů na odpovědi na otázku č. 6. Zjistil jsem, 

že mladí do 30 let nepovažují za tolik důležité zkrášlení okolí a zadržování a zpomalování 

odtoku srážkových vod. V ostatních případech se názory mladých v podstatě shodují s názory 

všech dotázaných. Je to dáno asi tím, že mladí si v roce 1997 nezažili, nebo byli malí a o 

zkrášlování okolí mají asi jinou představu, než starší respondenti. Grafické porovnání je toto: 

 

 

 

           

  

 

 

7. Vnímáte, že se realizací Holického lesa zlepšila kvalita vašeho života? 

U otázky č. 7 mě příjemně překvapilo, že 63 % dotázaných píše, že se realizací Holického 

lesa zlepšila kvalita jejich života. Na druhou stranu 16 % dotázaných napsalo, že Holický les 

na kvalitu jejich života nemá žádný vliv, čemuž rozumím, jelikož Holický les ještě nevyrostl. 

Zkrášlení okolí 

     Do 30 let Všichni 

Zadržování a zpomalování odtoku 

srážkových vod 

Do 30 let Všichni 
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8. Které akce v Holickém lese by Vás zaujaly? 

Odpovědi na otázku č. 8 jsou velmi důležité z hlediska budoucnosti a plánování nových akcí 

v Holickém lese. Mezi nabídnutými 10 akcemi byly 3 akce, které se již cca 7 let v Holickém 

lese pravidelně konají. Je to drakiáda, novoroční procházka a úklid Holického lesa. Tyto akce 

mají mezi respondenty největší podporu.  

Absolutním vítězem se stala drakiáda. Z akcí, které se zatím v Holickém lese neuskutečnily 

vyhrává dětský den (90 dotázaných). Velkou podporu kolem 70 hlasů získaly akce Holický 

pohádkový den, Uspávání broučků a Přírodovědné hraní. Věřím, že tohoto průzkumu využijí 

organizace působící v Holici a zájem uspokojí uspořádáním některé z akcí, jakmile to bude 

možné. 

 

 

 

9. Jak vnímáte důležitost vylepšit les o tyto prvky? Ohodnoťte na škále 1-5 (1 - není 

potřeba o tento prvek les vylepšit, 5 - je velmi potřeba o tento prvek les vylepšit). 

Odpověď na otázku č. 9 zabrala respondentům nejvíce času a z hlediska budoucnosti a dalšího 

rozvoje Holického lesa má největší význam. Dotázaným bylo nabídnuto celkem 14 možností, 

jak Holický les v budoucnu zdokonalit, nebo doplnit o něco, co by se návštěvníkům 

Holického lesa líbilo. Jednoznačně vyhrála možnost doplnit Holický les o koše na odpadky. Je 

velmi potřeba o tento prvek les vylepšit označilo přes 80 dotázaných. Jen 5 dotázaných 

odpovědělo, že není potřeba o tento prvek les vylepšit. Na druhém místě dotázaní považují  za 

důležité les doplnit o dětské hřiště. U této možnosti mě však zaujalo, že téměř 20 dotázaných 



21 

 

napsalo, že není potřeba les o dětské hřiště doplňovat. Je tedy vidět, že možnost doplnit do 

Holického lesa dětské hřiště vyvolává i záporné, nebo vlažné reakce.  

Dále je zajímavé, že u 4 možností převažují záporné reakce. Je to především stánek 

s občerstvením, disk golfové hřiště, hřiště na fresbee a parkoviště. U stánku s občerstvením 

jsem tuto reakci očekával. U možnosti vybudovat hřiště na fresbee a disk golfové hřiště mě 

tato odpověď velmi překvapila. Souvisí to zřejmě s tím, že si lidé chtějí užívat nerušený pobyt 

v přírodě. Myslí si, že pro organizovaný sport by se měla využívat jiná vybavená sportoviště. 

Nebo je to dáno tím, že tyto moderní sporty nejsou mezi dotázanými příliš známé a oblíbené. 

Nejvíce rozdílné názory jsou na doplnění Holického lesa o parkoviště. Z vyhodnocení 

možnosti „parkoviště“ vyplývá, že by se měl les navštěvovat jinak, než autem. Podrobnějším 

vyhodnocením jsem zjistil, že více negativní stanovisko k parkovišti mají obyvatelé Holice. 

Dalšími velmi podporovanými možnostmi doplnění Holického lesa jsou work-outové hřiště a 

dokončení okruhu pro in-line bruslení. Stupněm 3,4 nebo 5 označilo tuto možnost více než 

stovka dotázaných.  

Velmi vyrovnané a nejednoznačné jsou názory na doplnění veřejného WC. Myslím si, že 

zbudování WC by nebylo správné, bylo by velmi nákladné, náročné na provozní údržbu, 

mohlo by být poškozeno a našla by se spousta dalších negativ.  

S velkou převahou by si lidé přáli zbudování naučné stezky, piknikové stoly a přístřešek.  

Podobně velký zájem by byl i o zbudování vodní plochy.  

Při vyhodnocování dotazníku jsem si uvědomil, že tu měla být uvedena ještě jedna možnost a 

to „napojení cyklostezky směr Nové Sady a Nový svět“. Tento návrh se velmi často objevoval 

ve volné odpovědi a dotázaní by jej velmi přivítali.  

Myslím, že odpovědi na otázku č. 9 jsou dobrým podkladem pro ty, kteří budou rozhodovat o 

dalším vylepšení Holického lesa.  
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U otázky č. 9 jsem zkoumal, jak se liší odpovědi obyvatel Holice od odpovědí ostatních 

respondentů. Názory na vylepšení Holického lesa obyvatel Holice a mimo Holici se velmi liší. 

Zaujaly mě tyto výsledky porovnání: 

• Work-outové hřiště a piknikové stoly si přejí především obyvatelé Holice.  

• Obyvatelé Holice příliš netouží po vybudování parkoviště.  

• Obyvatelé Holice i mimo ni se shodli na potřebnosti vybudování dětského hřiště, 

doplnění o odpadkové koše a vybudování okruhu pro in-line bruslení.  
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Holice 
Mimo Holici 

Holice 

Mimo Holici 
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10. Víte o tom, že se Holický les může rozšířit v rámci IV. etapy proti povodňových 

opatření? 

Z odpovědí na otázku č. 10 vyplývá, že lidé jsou velmi dobře informováni o přípravě rozšíření 

Holického lesa o IV. etapu protipovodňových úprav. Pouze 14% dotázaných se o IV. etapě 

protipovodňových úprav neví a nepožaduje další informace. 31% lidí by rádo získalo další 

informace, přestože o projektu něco vědí.  

 

 

 

 

 

11. Uvítali byste rozšíření Holického lesa v rámci IV. etapy protipovodňových 

opatřeních? 

Odpověď na otázku č. 11 souvisí s odpověďmi na otázku č. 10. Asi 13% dotázaných píše, že 

je další protipovodňové úpravy nezajímají a nepožadují další informace. 84% respondentů 

vítá rozšíření Holického lesa o IV. etapu protipovodňových úprav. O tak velké podpoře 

projektu by měli vědět úředníci a politici na Povodí Moravy i na Magistrátu města Olomouce. 
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5.4.2 Otevřená odpověď 

 

Celkem využilo možnost zaslat otevřenou odpověď, komentář, hodnocení, návrh, nebo 

připomínku 42 respondentů. Více jak 90% odpovědí bylo pozitivních, chválí realizaci 

Holického lesa, činnost spolku Pro Holický les a hlavně vyjadřovali vděčnost za možnost 

trávit čas v přírodě. Někteří popisovali, co všechno v Holickém lese mohou pozorovat. 

Zde cituji některé ze zajímavých odpovědí. 

 

Vysokoškolačka 21 až 30 let píše: V lese jsem ještě nebyla, proto pro mě bylo těžké hodnotit 

některé položky. Těším se na návštěvu lesa, tento dotazník mě přiměl si ji opravdu 

naplánovat! 

 

Vysokoškolačka 51 až 60 let píše: Velice fandím všem, kdo se zasadili o Holický les! Je to 

úžasný počin a čas, který dobrovolníci věnovali na přípravě a realizaci tohoto projektu. 

Obdivuji odhodlání a vytrvalost, s jakou se snažili tento projekt uskutečnit a nesmírně si 

jich vážím, že vytrvali. Díky! 

 

Muž 61 a více: Holický les má můj veliký obdiv. Díky Bohu za něj. Snad by v Holickém 

lese mohlo být i nějaké krmítko nebo budka pro ptáčky a hmyz. Obdivuji přírodu živou, 

neživou, přírodní zákony. Obdivuji jejich Stvořitele, Stvořitele nebe i Země. Živá i neživá 

příroda jsou mými kamarády. Doma sypeme ptáčkům krmení, před 10 až 15 roky jsem jich 

na krmítku a v okolí napočítal v jednu chvíli 50 i více (vrabci, sýkory , pěnkavy, brhlíci, 

dlaskové, zvonci zelení, stehlíci, čížci, čečetky, šoupálci, hrdličky, sem tam strakapoud, k 

jaru i červenky …) v té době sezobali za zimu mj. 4 pytle slunečnicových semínek (tehdy 

po 20 kg v pytli), kosi dostávali jablka. V letošní zimě jsem byl rád, když jsem na krmítku 

viděl sem-tam sýkoru (koňadru, modřinku, jedenkráte i babku), červenku, pěnkavu, Zvonka, 

stehlíka, čížka, více bylo vrabců a hrdliček. Ze slunečnicových semínek doposud ubylo v 

pytli cca 5 kg i když krmítko je vždy plné. Kosi měli pod keři zeravu a jalovce rozkrojená 

jablka. Škoda toho úbytku ptáčků na krmítku. Velmi špatnou zkušenost mám se strakami, 

vyplenili u nás hnízdo s mladými jiřičkami a plení hnízdo každého ptáčka, které se jim 

podaří objevit. Odháním je, hned jak se objeví nebo když uslyším jejich křik. Od předloni 

mají na zahrádce 2 domečky (hmyzí domečky) včelky samotářky. V jednom včelky 

samotářky, druhu čalounice - zednice se vyvíjí v zavíčkovaných otvorech ø 8mm, včelky z 
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menších zavíčkovaných otvorů ø 3 až 6 mm neznám, nedokázal jsem je vypozorovat. Druhý 

domeček s otvory ø 10 mm obývají včelky samotářky, drvodělky (v našich podmínkách to 

může být drvodělka fialová i potulná). Trochu jsem se rozepsal, promiňte. Ať se Vám, 

vážený pane Richarde, daří.  

 

Žena více než 61 let: Bylo by velmi prospěšné napojit cyklostezku, která vede přes HL na 

ulici Holickou, kde jsou v plánu nové cyklo pruhy, dále prodloužení cyklostezky směrem na 

Nové Sady a na Kožušany a Nemilany. 

 

Muž 51 až 60 let: Věřím, že se brzy podaří dokončit stezky a okruhy v HL 

 

Středoškolačka 31 až 40 let: Pěkná část pro procházku s rodinou nebo sportovní vyžití.  

Určitě ponechat stávající část jak je a novou s více sportovním využitím. Naprosto 

souhlasím. Pobyt na čerstvém vzduchu je obzvláště v dnešní době počítačové velmi důležitá 

a prospěšná nejen u dětí. 

 

 

Žena 31 až 40 let: Už aby bylo vše dokončené.😀 

 

Žena 41 až 50 let: Jsem ráda, že Holický les máme a určitě se těšíme na každé rozšíření jak 

pro In-line tak prodloužit trasu na běhání a procházky. 

 

Žena 31 až 40 let: Jsem moc ráda, že máme Holický les a jsem zvědavá jakým směrem se 

bude vyvíjet dál určitě je to potřeba hlavně pro obyvatele Holice mít nějakou takovou 

"atraktivnější" lokalitu uvítala bych rozšíření okruhu a hřiště nebo fit stezku stále se však 

nic neděje. 

 

Žena 31 až 40 let: Zmiňujete celou řadu vylepšení, ale chybí zajištění odpadkových košů a 

vůbec systém udržování čistoty. Máme zkušenost z Nemilanského lesa. Město odmítá zřídit 

popelnice/odpadkové koše, že je to prevence proti vzniku černých skládek. A  tak sbíráme, 

sbíráme a nadto se dohadujeme s místními o tom, že smetí nechtějí v popelnicích před 

vlastním domem. 
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Žena 31 až 40 let: Pro nás novosvěťáky je důležité, jakým způsobem se tam můžeme dostat 

a současný stav je velice nepřijatelný a nevhodný pro rodiny s dětmi. 

 

Žena 31 až 40 let: Nějaký hezký přístřešek s dobou kávou by se hodil, ale ne žádné párky v 

rohlíku a nebo hranolky! 

 

Žena 41 až 50 let: Holický les je pro nás přínosem, bydlíme na Šlechtitelů a konečně se 

můžeme do Holice dostat jinak, než po silnici. S dětmi jsme tam denně. Jen je škoda, že tam 

není žádné osvětlení. 

 

Žena 31-40 let: Je potřeba propojit Holický les cyklostezkou s Olomoucí. 

 

Žena 0 až 15 let: Work-outové hřiště je velmi dobrý nápad. Zdá se mi že je zde málo košů. 
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6 Závěr 

Na závěr bych zhodnotil Holický les obecně. Město Olomouc potřebuje pro svůj rozvoj nejen 

stavební pozemky ale i kvalitní místa pro trávení volného času. Holický les je jedním z 

dobrých příkladů kam mohou občané Holice, Nových sadů, Nového Světa a jiných městských 

částí chodit trávit svůj volný čas.  

 

Holický les je také příkladem, že dobře zorganizovaný tlak obyvatel na politiky může ovlivnit 

jejich rozhodování. Opravdový význam Holického lesa však dokáží ocenit až příští generace. 

Jsem rád, že jsem mohl pozorovat vznik tohoto přírodě blízkého území a věřím, že bude dělat 

radost budoucí generaci.  

Holický les vznikl díky nadšení a vytrvalému úsilí obyvatel města, hlavně městské části 

Holice. Důležitou roli v tom sehrálo Sdružení pro Holický les, petice a další aktivity lidí, kteří 

mají rádi přírodu a chtějí ji v blízkosti svého bydliště nejen pro sebe, ale i pro příští generace. 

Dotazníkové šetření prokázalo, že Holický les má velkou podporu u těch, kteří můj dotazník 

vyplnili. Jsou to zejména obyvatelé městské části Holice. Nejvíce lidé oceňují, čistý vzduch, 

pobyt v přírodě, sport a procházky. Hodně respondentů podporuje rozšíření lesa o IV. etapu 

protipovodňových úprav, napojení cyklostezky na Nové Sady a Nový Svět. Přejí si doplnit 

v Holickém lese dětské hřiště, odpadkové koše a dobudování stezek. 

V letošním roce uplynulo od výsadby Holického lesa 7 let a 12 let od vzniku myšlenky 

založení lesa. Myslím, že ti, kteří u vzniku Holického lesa stáli, mohou být celkem spokojeni. 

Jejich záměr se postupně naplňuje, i když to jde pomalu a financí na dokončení je málo.  

Důležité je, že les roste a lidé ho využívají. Také se domnívám, že les sbližuje lidi, kteří mají 

rádi přírodu nezávisle na jejich věku, společenskému postavení a zálibách. 

Hodně se v dnešní době mluví o změně klimatu, realizaci přírodě blízkých opatření proti 

povodním a suchu. Nejen mezi odborníky je stále častěji zdůrazňována nutnost návratu 

k původnímu ekosystému krajiny. Ve všech těchto aktuálních výzvách Holický les o několik 

let předběhl dobu. 

Jedná se o velmi příjemné a zajímavé místo, o které je nutné pečovat a chránit je. 
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7 Přílohy 

7.1 Obrazová příloha 

 

 

Příloha 1: Jarní úklid Holického lesa 2011 

 

 

Příloha 2: Výsadba Holického lesa listopad 2013  
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Příloha 3: Slavnostní žehnání kříže 27.6.2014 

 

Příloha 4: Drakiáda, podzim 2016 

  

Příloha 5: Výsadba líp u kříže v Holickém lese 8.10. 2016  
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Příloha 6: Výstavba cyklostezky včetně lávky přes železnici, jaro 2018 

 

 

Příloha 7: Výsadba stromu dobré vůle pro Olgu Havlovou 13.3.2018 

 

Příloha 8: Slavnostní otevření cyklostezky podzim 2018 
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7.2  Předkládaný dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Richard Šnevajs a jsem studentem 3. ročníku na Církevním gymnáziu Německého 

řádu. Prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který bude součástí mé ročníkové práce, 

týkajícího se Holického lesa. 

Ročníkovou práci, bude možno si přečíst na stránkách www.holickyles.cz. 

 

1) Pohlaví  

• Muž  

 

• žena 

2) Věk  

• 0 – 15 

• 16 -20 

• 21- 30 

• 31 – 40 

• 41 – 50 

• 51 – 60 

• 61 a více 

 

 

3) Dosažené vzdělání  

• Žádné 

• základní  

• středoškolské 

• vysokoškolské 

• doktorantské 

 

4) Bydliště  

• Olomouc - Holice 

• Olomouc - Nový svět 

• Olomouc - jiná část 

• mimo Olomouc 

 

5) Jak znáte Holický les?  

• neznám 

• slyšel jsem o něm 

• znám ho dobře 

• znám ho velmi dobře 

 

6) Jak vnímáte důležitost jednotlivých funkcí příměstských lesů?  

4 možnosti odpovědí: Nedůležitá, méně důležitá, více důležitá, velmi důležitá 

 

• čistota vzduchu 

• rozmanitost rostlinných a 

živočišných druhů 

• návrat k původnímu ekosystému 

lužního lesa 

• zadržování a zpomalování odtoku 

srážkových vod 

• ochrana proti povodním 

• pobyt v přírodě 

• procházky v přírodě 

• sportovní aktivity 

https://www.google.com/url?q=http://www.holickyles.cz&sa=D&source=editors&ust=1616006207314000&usg=AFQjCNErdM6q2Pt1mqap-PTTTO_2N_qTiQ
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• trávení času v přírodě 

• procházky s domácími mazlíčky 

• jiné společenské aktivity v přírodě 

• zdroj dřeva 

• zkrášlení okolí 

 

7) Vnímáte, že se realizací Holického lesa zlepšila kvalita vašeho života?  

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

 

8) Které akce v Holickém lese by Vás zaujaly?  

• novoroční procházka 

• úklid Holického lesa 

• Setkání u kříže 

• Holická šifra 

• dětský den 

• drakiáda 

• Hledání ztraceného zajíce 

• Holický pohádkový den 

• Přírodovědné hraní 

• Uspávání broučků 

 

 

9) Jak vnímáte důležitost vylepšit les o tyto prvky? Ohodnoťte na škále 1-5 (1 - není 

potřeba o tento prvek les vylepšit, 5 - je velmi potřeba o tento prvek les vylepšit).  

• dětské hřiště 

• work-outové hřiště 

• okruh pro in-line bruslení 

• piknikové stoly 

• koše na odpadky 

• vodní plochy 

• přístřešky 

• parkoviště 

• hříště na fresbee 

• disk golfové hřiště 

• stánek s občerstvením 

• informační tabule 

• naučná stezka 

• veřejné WC 

• dětské hřiště 

 

10) Víte o tom, že se Holický les může rozšířit v rámci IV. etapy proti povodňových 

opatření?  

• Ano, rád bych se o tom dozvěděl 

více informací 

• Ano, nepožaduji další informace 

• Ne, rád bych se o tom dozvěděl 

více informací 

• Ne, nepožaduji další informace 

 

11) Uvítali by jste rozšíření Holického lesa v rámci IV. etapy protipovodňových 

opatřeních?  

• Ano 

• Ne  

• Je mi to jedno 

 

 

12)  Zde je prostor pro jakoukoliv Vaši připomínku, komentář, hodnocení či návrh. 
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