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1. Úvod
Rekreační resort Olešná je významnou oblastí Frýdku-Místku. Její rozvoj je pro město strategicky důležitý,
ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku je jí vyčleněno celé jedno samostatné
opatření (opatření 1.2 – Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny Olešná).
Tento dokument si klade za cíl podrobněji rozpracovat koncepci jejího rozvoje. Byl zpracován na základě
výstupů pracovní skupiny zástupců subjektů aktivně působících v Resortu Olešná a ve spolupráci či
konzultaci s nimi:
Hotel Terasa

Rostislav Ostřížek

Hospůdka U Toma

Šárka Nytrová

Café & Restaurant Olešná

Radek Menšík, Petr Menšík

Aquapark, Autokemp – Sportplex F-M Jan Damek
Restaurace Rybářská bašta

Jan Valníček

Půjčovna loděk

Ivo Rygula

Jachting klub TJ Sokol Palkovice

Kamil Ščerba

Půjčovna Japa sport

Jakub Nykl

Adventure golf

Alexandr Georgiu

Chatová osada Bezan

Michaela Golíková

Kolmo kafé

Jan Selník

Turistické informační centrum F-M

Monika Konvičná, Nikola Laníková, Lucie Talavašková

Statutární město F-M

Pavel Osina, Zuzana Břachová, Ondřej Zdvomka, Miroslav
Hronovský, Šárka Gilarová
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2. Analýza současného stavu
2.1 Stručná historie 1960–2003

Vodní nádrž Olešná

- vybudována na okraji Frýdku-Místku na řece Olešné 1960–1964;
- celkový objem nádrže 4,4 mil. m3, zatopená plocha 88 ha;
- účel: krytí potřeb vody pro průmysl, povodňová
ochrana Paskova, chov ryb a rekreace.

60.–90. léta 20. stol.

- nižší konkurence jiných atraktivit cestovního
ruchu;
- tradice domácí rekreace a menší mobilita
v rámci cestovního ruchu;
- hojně navštěvována.

Po roce 2000

- přehrada po většinu sezóny zasažena sinicemi;
- nedostatečná nabídka jiného vyžití;
- růst konkurence jiných atraktivit cestovního
ruchu, vyšší mobilita;
- odliv návštěvníků, zánik některých zařízení.

2.2 Rozvoj v období 2004–dnes
Od roku 2004 – průběžné významné investice města a soukromých subjektů.

Letní aquapark

- vybudován 2004–2005, celkové náklady cca 155 mil. Kč
- 50m bazén, relaxační bazény, 2 tobogány, skluzavka, 2 hřiště na míčové sporty, vodopád, chrlič, vodní
dělo, slunící plocha 10 000 m2, restaurace, občerstvení…
- návštěvnost: 60 tis. návštěvníků/rok

Krytý aquapark

- vybudován 2005-2006, celkové náklady cca 185 mil. Kč
- 25m bazén, tobogán, divoká řeka, vodní chrliče a děla, masážní trysky, houpací bazén, perličková
koupel, sauny (aroma pára, solná lázeň, finská sauna), restaurace…
- Celková okamžitá kapacita 200 osob
- návštěvnost: 150 tis. návštěvníků/rok
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Cyklostezka Palkovická–Olešná

- výstavba nové cyklostezky z města k přehradě – 2004, délka 3,8 km, celkové náklady 11 mil. Kč
(spolufinancováno SFDI)

Cyklostezka okolo Olešné

- I. etapa – rekonstrukce, rozšíření a prodloužení stávajícího chodníku podél aquaparků – 2008, délka
1 km, celkové náklady 15 mil. Kč (spolufinancováno SFDI)
- II. etapa – nový úsek, dokončení okruhu – 2010, délka 3,1 km, celkové náklady 55 mil. Kč
(spolufinancováno ROP)
- 4,5 km okruh s povrchem vhodným pro in-line bruslení
- využití jak rekreační, tak závodní (Inline 24)

Nové sociální zázemí kempu
- 2007, náklady 4 mil. Kč

Doplnění sociálního zázemí kempu, stellplatz
- 2019, náklady 500 tis. Kč

Rekonstrukce ul. Nad přehradou

- příjezdová komunikace k aquaparkům – rozšíření, doplnění chodníku
- 2010–2011, celkové náklady 21 mil. Kč

Výstavba multifunkčního hřiště

- soustava 4 hřišť pod aquaparkem (dětské hřiště 3–6 let, dětské hřiště 6–12 let, dětské hřiště, zážitkové
a fitness hřiště)
- 2014, náklady cca 11 mil. Kč
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Rozšíření Restaurace U Toma, bowling

Hotel Terasa – rekonstrukce bývalé restaurace Terasa
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Rekonstrukce a rozšíření Chatové osady

Rekonstrukce a doplnění služeb Penzionu Muroňka / Café & Restaurant Olešná / Family Park
Olešná

Adventure Golf
- 2018
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Japasport – půjčovna sportovního vybavení

Vyčištění přehrady

- Povodí Odry, s.p.
- odtěžení 195 tis. m3 sedimentů na dně přehrady
- 2016–2017, náklady cca 50 mil. Kč

Orientační systém

- 4 ks orientačních tabulí okolo přehrady
- 2017, náklady cca 67 tis. Kč
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2.3 Resort Olešná – současný stav
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Aktuálně je v Resortu Olešná k dispozici:

Aktivity
- Plavání – Krytý aquapark, Letní aquapark, přehrada
- Pláže
- Rybaření
- Loďky, Jachting
- Cyklo / In line stezka (včetně nabíjecí stanice pro elektrokola 2x)
- Wellness, Sauna, Masáže
- Hřiště pro míčové hry
- Multifunkční hřiště (dětská hřiště, zážitkové a fitness hřiště)
- Adventure golf
- Bowling
- Stolní tenis
- Šachový stolek

Půjčovny
- Půjčovna šlapacích aut
- Půjčovna loděk
- Půjčovna sportovního vybavení (koloběžky, elektro koloběžky, paddleboardy, čluny, in-line brusle,
longboardy, kola, elektro kola)

Gastronomie
- Restaurace Hotelu Terasa
- Hospůdka U Toma
- Restaurace Aquapark
- KOLMO kafé
- Café & Restaurant Olešná / Family Park Olešná
- Restaurace Rybářská bašta

Ubytování
- Hotel Terasa
- Chatová osada Olešná
- Autokemp Olešná
- Café & Restaurant Olešná / Family Park Olešná (v rekonstrukci)

Pravidelné akce
- FRÝDEK≈MÍSTEK NA KOLE (květen)
Zahájení cyklistické sezóny pro všechny, kteří mají rádi cyklistiku, pohyb a zdravý životní styl.
- DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM (červen)
Představení práce hasičů, záchranářů, policistů, strážníků, Horské služby a Armády ČR.
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- INLINE 24 / FM SPORTFEST (červen)
Multisportovní závod (inline, běh, triatlon, koloběžky, kolo).
- HURÁ PRÁZDNINY (konec června)
Zahájení léta pro děti i dospělé.
- LETNÍ KINO (červenec + srpen)
Promítání pod širým nebem.
- OktoberFest na Olešné (říjen)
Festival zaměřený na rodiny s dětmi, ukončení letní sezóny na přehradě Olešná.
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2.4 SWOT analýza

Silné stránky
- Poloha blízko města a zároveň v přírodě, s výhledem na Beskydy, přiměřená velikost přehrady vhodná
k procházce okolo.
- Rozvinutá infrastruktura, nabídka služeb a akcí.
- Dobrá dopravní dostupnost, dostatečná frekvence spojů hromadné dopravy.
- Dobré podmínky pro jachting.
- Mnoho volných ploch pro trávení volného času – ležení, slunění (mimo aquapark).
- Stávající marketing resortu (TIC, www.olesnafm.cz, mobilní IC).

Slabé stránky
- V sezóně ve špičce kapacitně nedostačující infrastruktura (nízká kapacita sportovišť, atraktivit,
přetížená in-line stezka, zejména v centru kolem aquaparku a dětského hřiště).
- Nedostatečná dopravní infrastruktura – kapacitně nevyhovující příjezdové komunikace a nedostatek
parkovacích míst.
- Nedostatečná spolupráce všech subjektů v resortu.
- Neexistence společné komunikace na sociálních sítích.
- Málo intenzivní komunikace mezi městem a subjekty v resortu.
- Nedostatečná spolupráce s Povodím Odry.
- Nedostatek služeb a aktivit mimo sezonu (říjen–duben), které by motivovaly k návštěvě resortu.
- Nerovnoměrný zájem cílových skupin (např. starší nemají zájem o návštěvu z důvodu rychlého
a přetíženého pohybu sportovců).

Příležitosti
- Neexistence výrazné konkurence v blízkém okolí (koupání, in-line stezky).
- Zvyšující se trend kempování, růst caravaningu.
- Zlepšení kvality vody po vybudování kanalizace v Lysůvkách (ve výstavbě).
- Omezené možnosti cestování do zahraničí ve prospěch domácího cestovního ruchu v důsledku
pandemie COVID-19.

Hrozby
- Odliv návštěvnosti během výstavby obchvatu.
- Růst preference slow regionů.
- Pokles cestovního ruchu v důsledku pandemie COVID-19.
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2.5 Srovnání s obdobnými rekreačními areály

Moravskoslezský kraj
areál

popis, nabídka

Baška

restaurace, autokemp, cyklo/inline stezka po cca ½ obvodu přehrady,
půjčovna loděk a šlapadel, sportovní hřiště

Žermanice

restaurace/občerstvení, autokemp 3x, hotel, penziony, jacht klub, půjčovny
loděk a šlapadel, minigolf

Těrlicko

restaurace/občerstvení, autokemp, hotely, penziony, wellness, jacht klub,
půjčovna loděk, vodní vlek, půjčovna paddleboardů

Hlučínská štěrkovna

restaurace/občerstvení, autokemp, penziony, půjčovna loděk, vodní vlek,
půjčovna paddleboardů, discgolf, minigolf

Slezská Harta

restaurace/občerstvení, minikemp, penziony, půjčovna loděk, plachetnice,
elektroloď, koupaliště, IC

Shrnutí:

množstvím infrastruktury, šíří
Moravskoslezského kraje nadstandardní.

ubytování

a

nabídkou

služeb

je

Olešná

v rámci

Srovnatelné areály v ČR a v nejbližším zahraničí
areál

popis, nabídka

Brněnská přehrada

restaurace/občerstvení, hotely, penziony, wellness, autokemp, jacht klub,
půjčovna loděk a elektroloděk, vodní vlek, dětské hřiště, workout hřiště,
minigolf, IC, úsek cyklostezky

Máchovo jezero

aquapark, restaurace/občerstvení, hotely, penziony, apartmány, autokemp 5x,
chatové osady, jacht klub, půjčovny loděk, půjčovna kol, dětské hřiště, lanový
park, tenisové kurty, minigolf 2x, IC, úsek cyklostezky

Liptovská Mara

aquapark, kontaktní zoo, fun arena, muzeum, marina, archeoskanzen,
restaurace/občerstvení, hotely, penziony, apartmány, autokemp, jacht klub,
komentovaná plavba, půjčovny loděk, vodní atrakce, dětské hřiště, workout
hřiště

Shrnutí: v jiných krajích či v zahraničí existují resorty s Olešnou srovnatelné či s ještě širší infrastrukturou.

Závěr: Olešná má v rámci Moravskoslezského kraje nadstandardní infrastrukturu, srovnatelné resorty
existují v jiných krajích či v zahraničí. Cyklostezka po celém obvodu přehrady je unikátní.
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3. Vize
„Olešná jako rekreační resort výjimečný v rámci Moravskoslezského kraje, s dostatečnou
infrastrukturou ve špičce, lákající návštěvníky i mimo sezónu.“

4. Návrhová část
4.1 Aktivity plánované na rok 2020
Aktivity, s jejichž realizací / zahájením realizace se počítá v roce 2020:

subjekt

aktivita

období

Statutární město F-M

výstavba 2 mostů přes obchvat (zajištění propojení s městem)

2019–21

Hotel Terasa

výstavba 8 apartmánových domů s kapacitou do 50 osob

2020–21

Chatová osada Bezan

stavba budovy pro recepci, zázemí pro ubytovatele, v patře pokoje
pro hosty

2020

Family park

vytvoření ubytování v podkroví, stellplatz, yogapoint, připojení na
cyklostezku

2020

Sportplex

vylepšení zázemí autokempu, další místo pro stellplatz

2020

Sportplex

vybudování kryté úschovny pro kola u aquaparku a autokempu
(pouze v případě získání dotace MMR)

2020

Japasport

vybudování mola pro vodní sporty

2020

4.2 Strategické cíle

SC 1 – Územní plán – Zastavitelné plochy okolo přehrady rozšiřovat jen minimálně, zachovat přírodní,

neurbanizované části břehů přehrady, spojující a ideálně doplňující urbanizované části s občanskou
vybaveností.

SC 2 – Doplnění infrastruktury – Dále rozšířit infrastrukturu resortu, zvýšit nabídku služeb a akcí.
SC 3 – Zkvalitnění stávající infrastruktury – Upravit stávající infrastrukturu resortu pro zvýšení její
bezpečnosti, zkvalitnit ji nebo opravit v místech, jejichž technický stav se blíží hranici životnosti.

SC 4 – Marketing resortu – Déle prohloubit spolupráci všech subjektů působících v resortu, společný
marketing, propagace.

4.3 Návrhy dílčích opatření

DO 1.1 Změna územního plánu pro občanskou vybavenost na jižní straně přehrady

Pozemky p. č. 4318, 4316/1, 4316/2, 4316/6, 4317, 4316/5, 4316/3, k. ú. Místek (areál Café & Restaurant
Olešná / Family Park Olešná), přeřadit z plochy bydlení v rodinných domech venkovské „BV“ a z plochy
zemědělské „NZ“ do plochy přestavby občanského vybavení komerčního typu malého a středního „OM“.
Jedná se o volnočasový areál, který neplní funkci bydlení. Jde o drobné rozšíření zastavitelné plochy na
pozemek, který je již v reálu volnočasově využíván.
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2020–21
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DO 2.1 Cyklostezka Olešná – Palkovice

Vybudovat cyklostezku z jižního konce přehrady podél řeky Olešné do Palkovic. (PD je zpracována, jsou
problémy s majetkoprávním vypořádáním.)
O: SMFM – IO, obec Palkovice
T: zatím nestanoven

DO 2.2 Přístupová cesta pro cyklisty a chodce od ul. Palkovické

Vybudování stezky pro cyklisty a chodce od ul. Palkovické podél ul. Na Hrázi, propojení s areálem bývalých
kasáren (které by měly být do budoucna využívány pro volnočasové účely).
O: SMFM – OÚRaSŘ, IO
T: 2021–22

DO 2.3 Stezka pro pěší s přírodě blízkým povrchem

Vybudovat stezku pro pěší jako alternativu k nejfrekventovanější části stávající cyklostezky v úseku od
Hotelu Terasa po Chatovou osadu, s přírodě blízkým povrchem pro minimalizaci narušení travnatých
ploch.
O: SMFM – OÚRaSŘ, IO
T: 2021–22
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DO 2.4 Servisní místo pro kola

Vybudovat servisní místo pro kola (stojan s pumpou a s nářadím) u cyklostezky pod krytým aquaparkem.
O: SMFM – ODaSH
T: 2020

DO 2.5 Drobná doplňková infrastruktura

Umístit v resortu doplňkovou infrastrukturu, např. dalekohled pro pozorování panoramatu Beskyd, pevné
slunící dřevěné lehátko či okénko využitelné jako photopoint, nebo panoramatickou webkameru.
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2021–22

DO 2.6 Veřejné WC u Jacht klubu

Umístit mobilní WC u cyklostezky u Jacht klubu. Na celé jihozápadní straně přehrady není k dispozici
žádné WC, je zde problém se znečišťováním návštěvníky.
O: SMFM – OÚRaSŘ, TS
T: 2021–22

DO 2.7 Vybudování Městských lázní

Vybudovat Městské lázně (objekt garáží nad autokempem), které tak doplní využití resortu mimo hlavní
sezónu. Poskytnout návštěvníkům možnost zvolit si alternativu k wellness v aquaparku, které je v zimních
měsících na své plné kapacitě.
O: Sportplex
T: 2021–22

DO 3.1 Bezpečnostní opatření na cyklostezce

Navrhnout a doplnit bezpečnostní prvky v nebezpečných úsecích (sjezd za Rybárnou, souběh
s komunikací na ul. Bahno-Rovňa, sjezd od Chatové osady na hrázi Řehánku).
O: SMFM – OÚRaSŘ, IO
T: 2021–22

DO 3.2 Oprava povrchu basketbalového hřiště

Opravit nevyhovující asfaltový povrch basketbalového hřiště pod aquaparkem.
O: SMFM – IO, Sportplex
T: 2021–22

DO 3.3 Oprava povrchu parkovišť Na Hrázi a u Povodí Odry

Po dokončení výstavby obchvatu opravit nevyhovující asfaltový povrch a vyznačit parkovací místa na
parkovištích Na Hrázi a u Povodí Odry.
O: SMFM – ODaSH
T: 2022–23

DO 3.4 Nové možnosti pláže na březích přehrady

Upravit části pláží, zkvalitnit vstupy do vody, vytvořit jiné typy pláží (písek, oblázky).
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2021–22

DO 3.5 Doplnění nádob na odpad

Doplnit odpadkové koše v celém areálu, popř. vytipovat místo i na separovaný odpad.
O: SMFM – OŽPaZ + vlastníci pozemků
T: 2021

DO 3.6 Rozšíření příjezdových komunikací

Zpracovat studii rozšíření příjezdových komunikací.
O: SMFM – OÚRaSŘ

T: 2021–22

DO 3.7 Nové parkovací kapacity

Vytipovat místa, zpracovat studii vybudování nových parkovacích ploch.
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2021–22

DO 3.8 Rozšíření cyklostezky

Zpracovat studii rozšíření celé stávající sdružené stezky pro chodce a cyklisty tak, aby odpovídala
kapacitním potřebám.
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2021–22

DO 4.1 Zaktualizovat orientační systém v resortu, doplnit navigaci do resortu

Zaktualizovat informační tabule z roku 2017, doplnit v mezičase dobudovanou infrastrukturu. Doplnit
navigační tabule do resortu ze všech přístupových směrů.
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2021
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DO 4.2 Komunikovat dostupnost resortu během výstavby obchvatu

Protože návštěvníci vnímají resort během výstavby obchvatu ve značné míře jako „odříznutý“, špatně
dostupný, komunikovat jeho dostupnost pro pěší, cyklisty, automobily i MHD.
O: TIC, SMFM – OKP
T: 2020–21

DO 4.3 Společná propagace

Vydávat společné propagační materiály, průběžně aktualizovat společný web www.olesnafm.cz, jako
jeden resort komunikovat na sociálních sítích.
O: TIC, všechny subjekty
T: průběžně

DO 4.4 Propojení webů a propagačních materiálů jednotlivých subjektů

Na webech a propagačních materiálech jednotlivých subjektů umisťovat logo „OLEŠNÁ F≈M“, odkazovat
se na web www.olesnafm.cz.
O: TIC, všechny subjekty
T: průběžně

DO 4.5 Společná komunikace na sociálních sítích

Zřízení profilů Olešná F≈M na sociálních sítích (Facebook, Instagram) pro společnou komunikaci.
Pravidelné publikování příspěvků.
O: všechny subjekty, TIC
T: 2021 a průběžně

DO 4.6 Vytvoření balíčků služeb

Vytvořit a prodávat balíčky služeb více subjektů v resortu, příp. i mimo resort.
O: všechny subjekty, TIC
T: 2021 a průběžně

DO 4.7 Vytvoření manuálu OLEŠNÁ F≈M

Pro zkvalitnění jednotné vizuální komunikace resortu vytvořit k logu OLEŠNÁ F≈M kompletní grafický
manuál.
O: SMFM – OÚRaSŘ
T: 2021

DO 4.8 Provést sčítání návštěvnosti resortu a dotazníkové šetření

Pro lepší možnost plánování provést sčítání návštěvnosti resortu a dotazníkové šetření za účelem zjištění
spokojenosti návštěvníků, kvality služeb atd.
O: SMFM – OÚRaSŘ, TIC
T: 2021–22
4.4 Návrhy dalších opatření k prověření / zvážení

- Rozšířit nabídku stezek v okolí resortu (např. single trailové tratě, floutrail pro rodiny
s dětmi, run tratě, rodinná zábavná stezka na rozhlednu Panorama).
- Zvážit vybudováni nových atraktivit v resortu. (Vodní vlek? Umožňuje nové atraktivity
v sezóně kapacita areálu?)
- Realizovat více akcí v resortu, obzvláště mimo hlavní sezónu, dobře však zvažovat vliv
konkrétních akcí na resort jako celek (hluk, omezení).
- Zvážit omezení některých druhů atrakcí, kterým jsou pronajímány pozemky – kolotoče,
pouťové občerstvení apod.
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- Rozšířit plochy pro volnočasové využití (např. plocha rekreace hromadné RH) na jižní
straně přehrady směrem k vodní ploše (ve vlastnictví Povodí Odry).

- Najít využití pro plochu tělovýchovných a sportovních zařízení „OS“ (ve vlastnictví
soukromé osoby) a plochu rekreace hromadné „RH“ (ve vlastnictví TS a.s.) na západním cípu
přehrady.

- Získat investora pro volnočasové využití bývalých kasáren na ul. Palkovická (Mirakulum),
synergicky propojit.
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- Propojit resort s areálem bývalých kasáren lesoparkem.
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