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A) Úvod 

Náš ţivot se výrazně zkvalitňuje. Materiální blahobyt je stále zřetelnější a dostupnější všem. Rostou moţnosti 

vyuţití volného času, rozšiřuje se nabídka kultury i zábavy, bohatneme ve všem, co je měřitelné. 

Také ţivot ve městě Opavě doznal velmi výrazných změn k lepšímu. O tom svědčí i ambiciózní Strategický plán 

na rok 2007–2020, jehoţ vizí je: 

„Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde kaţdý můţe strávit ţivot podle vlastních 

představ.  

Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností seberealizace, kvalitními 

službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší 

nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho bezpečnost a dostupnost – to vše a ještě mnohem více bude 

základem plnohodnotného a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak 

stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život.“ 

Do kontextu této vize patří také přirozená potřeba a právo obyvatel Opavy na zdravou a krásnou okolní krajinu, 

která je jejich domovem a nezpochybnitelným ţivotním prostorem, jak o tom píše i např. Evropská úmluva 

o krajině (viz dále). 

Cenou za rozvoj města v úrodné krajině bylo však postupné zhoršování ţivotního prostředí, které se projevilo 

celoplošným odlesněním, citelným odvodněním, nedomyšlenou zástavbou krajiny a zánikem cenných přírodních 

ploch. „Území je intenzivně zemědělsky vyuţívané, nejvyšší zastoupení má orná půda (66 %), 6 % území zabírají 

lesy a 4 % území zabírají trvalé travní porosty. Krajina v nezastavěném území Opavy a jeho městských částí 

bezprostředně navazující na městskou krajinu je smutná, pocitově nevyváţená. Vlivem zemědělské velkovýroby 

má charakter spíše agrární stepi, v níţ se hledá velmi těţce přívětivé místo pro „duševní hygienu“ občanů Opavy 

s vazbou na potřebu změny ztracených přírodních hodnot území. Ve stávající plošné monotónnosti krajiny chybí 

její přírodní atraktivita, která by vytvořila přívětivější prostředí s vycházkovými okruhy, cíli, zastávkami pro trávení 

volného času v místních, ale i širších územních vazbách.“ (citace ze zadání krajinné studie) 

Důsledkem bylo výrazné sníţení ekologické rovnováhy krajiny v okolí Opavy. Průvodním společenským jevem je i 

to, ţe došlo k psychologickému „odlidštění“ krajiny a jejímu pocitovému „odcizení“.  

Zdravá a krásná krajina v blízkosti domova je přitom prostorem, kde se nejenom dobře a zdravě sportuje, 

rekreuje a naplňují volno časové aktivity, ale kde se výrazně posiluje citová vazba k městu a lidem v něm. 

Naplňování všech potřeb obyvatel města je tak jednou ze základních podmínek udrţitelného ţivota v Opavě, 

neboť má přímý vliv na ţivot jednotlivců, rodin i celé městské komunity a nelze ji nahradit.  

Následné odstraňování negativních trendů, které sniţují kvalitu ţivota ve městě, je však ekonomicky velmi 

nákladné a můţe způsobit jeho další zhoršování.  

Vţdyť jen řešení dopravních problémů města způsobí zábor desítek hektarů nejkvalitnější orné půdy, další 

odvodnění krajiny a zhoršení odtokových poměrů. Výrazně také sníţí biologickou a provozní prostupnost území a 

bude mít zásadní vliv na kulturní a urbanistickou strukturu rozsáhlého území. 

Proto je nezbytné hledat řešení, které tyto negativní dopady alespoň účinně zmirňuje. Tomuto účelu má slouţit i 

krajinná studie „Zelené hradby Opava a městské části“.  
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B) Cíle a zadání 

 Cíle  

Jak se ukazuje i z řešení v jiných státech Evropy, je nutné výše uvedeným hrozbám sniţování kvality ţivota čelit 

způsobem, který charakterizuje zodpovědnější přístup ke krajině.  

Jedním z těchto nástrojů je např. Evropská úmluva o krajině (Florencie 2000). 

Cíle Evropské úmluvy: 

 právně uznat krajinu jako základní sloţku prostředí, v němţ obyvatelé ţijí, jako výraz rozmanitosti jejich 

společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity;  

 zavést a provádět krajinné politiky, zaměřené na ochranu, správu a plánování krajiny, prostřednictvím 

přijetí specifických opatření uvedených v článku 6;  

 zavést postupy pro účast veřejnosti, místních a regionálních orgánů a jiných stran, které jsou 

zainteresovány na definování a provádění krajinných politik zmiňovaných v písmenu b výše;  

 začlenit krajinu do svých politik územního a urbánního plánování, do své kulturní, environmentální, 

zemědělské, sociální a hospodářské politiky, jakoţ i do ostatních politik s moţným přímým či nepřímým 

dopadem na krajinu.  

Cíle krajinné studie: 

Vytvořit účinnou plánovací metodu a nástroj pro obnovu a rozvoj krajinné struktury na území Statutárního města 

Opavy. 

 

 Zadání 

Zadání krajinné studie: 

„Obsahem zadání je vytvoření návrhu krajinné studie Zelené hradby obsahující syntézu krajinných prvků – 

stromové aleje, rekreační pěší a cyklistické trasy stávající a navrţené, body, zastávky, vycházející z územního 

systému ekologické stability (dále ÚSES) konceptu územního plánu Opavy, výstupů pracovní skupiny Zelené 

hradby, revize významných krajinných prvků (dále VKP), přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále 

PBPPO). 

 Zhotovitel ze stávající zpracované analýzy tras polních cest – „Rekreační prvky Zelených hradeb“ 

s vyznačením lokalit, z hlediska jejich místních a dálkových cílů, stavu zeleně v řešeném území navrhne 

lokality, které mohou slouţit ke krátkodobému rekreačnímu pobytu a linie vyznačující vybrané spojnice 

mezi lokalitami, body a sídly, které by měly být kultivovány jako součást Zelených hradeb pro jejich 

rekreační význam se zřetelem na současné uspořádání krajiny. Spojnice jsou zpravidla vedeny po 

stávajících účelových komunikacích jako koridor zahrnující nejen cestu/stezku, ale i jedno- nebo 

oboustranný zelený pás pro alej, pás křovin nebo instalaci drobného mobiliáře (lavičky, tabule).  

 U cest pravidelně pouţívaných zemědělskou technikou můţe být vhodné umístit širší zelený pás po jedné 

straně cesty a stezku vést v jeho ose popřípadě zaloţení nové spojnice bezcestím. 

 Zhotovitel zpracuje jednoduchý projekt 20 lokalit v konkrétním řešení situačního schématu. 

 Zhotovitel na základě podkladů objednatele, připomínek a námitek ke konceptu ÚP Opavy, aktuálním 

majetkoprávním vztahům SMO, navazujícím na ÚSES sousedních obcí, platným KPÚ, prověří 

provázanost ÚSES mezi sebou i ve vztahu s návrhem krajinné studie Zelené hradby a vše projedná 

s objednatelem a autorem ÚSES konceptu ÚP Opava.“ (Citace ze zadání krajinné studie Zelené hradby 

Opava a její městské části) 
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OBSAH DOKUMENTACE  

 textová zpráva; *.pdf  

 tabelární přehledy – trasy, zastávky, vkp, navrhované kraj. prvky; *.xls 

 karty pro jednotlivé zastávky (+ úseky tras) – popis, foto, zákres v mapě; *.pdf 

 karty pro jednotlivé krajinné prvky navrhované k realizaci – popis, foto, zákres v mapě; *.pdf 

 návrhy konkrétního řešení 20 lokalit – podrobný popis opatření, situační schéma, seznam parcel 

s vlastníky pozemků, propočet nákladů jednotlivých lokalit, náklady celkem; *.pdf 

 celková situace – min. 1: 25 000; pdf 

 konkrétní návrhy – min. 1: 2 000; pdf 

 vymezení prvků – trasy na podkladu ZM10, krajinné prvky na podkladu parc. mapy; *.shp (GIS) 

 fotodokumentace; *.jpg 

 

PODKLADY  

Odbory hlavního architekta a územního plánu, ţivotního prostředí, informatiky poskytne: 

 Data z ÚAP aktualizace 2012 

 Komplexní pozemkové úpravy (dostupné) 

 Katastrální mapy 

 ORTOFOTO (snímkování 2012) 

 Územní plán města Opavy – koncept, včetně ÚSES – lokální, regionální, nadregionální biokoridory, 

biocentra  

 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření Opavy a MČ, druhá úroveň řešení 

 Rekreační prvky Zelených hradeb s vyznačením lokalit 29 bodů, spojnic, východiskových bodů, 

rekreačních okruhů s jejich popisem, 

 Seznam VKP 

 Trasy cyklostezek místní, nadmístní význam, schválené dokumentace v úrovni DÚR, DSP  

 Pasport zeleně (OŢP) 

 Datová vrstva zeleň - ţivé mapy (GIS) 

 ZABAGED (polohopis, výškopis) 

 Základní mapy 1:50 000, 1:25 000 

 

Výkresy musí být vypracovány ve vhodném měřítku, jehoţ velikost vyplyne v průběhu zpracovávání a bude 

objednatelem upřesněna a odsouhlasena. Dokumentace musí být předána ve čtyřech výtiscích a v digitální 

podobě na 2 nosičích CD takto: 

 jako soubory Adobe PDF („vše co na papíře, to v PDF“) s indexem v souboru HTML 

 zdrojové soubory grafické a textové části jako soubory ve formátech s indexem HTML (případně jiné 

formáty po předchozím odsouhlasení zadavatelem)  

 textové soubory: volitelné RTF, DOC 

 vektorové soubory: volitelně DGN, DWG, SHP, VYK včetně popisu datového modelu (struktury vrstev) 

 rastrové soubory: volitelně JPG, BMP, TIFF, CIT 

 Veškeré mapové výstupy a jejich zdrojové soubory musí být zpracovány v souřadnicovém systému S - 

JTSK a výškovém systému Bpv. Zdrojové soubory grafické části budou obsahovat klad katastrální mapy. 
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C) Definice, pojmy 

 Evropská úmluva o krajině 

Přijata členskými státy Rady Evropy v roce 2000. 

Definice: 

a) “krajina” znamená část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíţ charakter je výsledkem 

činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů; 

b) “krajinná politika” znamená vyjádření všeobecných zásad, strategií a orientací kompetentními 

veřejnými orgány, které umoţňuje přijetí specifických opatření, zaměřených na ochranu, správu a 

plánování krajiny; 

c) “cílová charakteristika krajiny” znamená přání a poţadavky obyvatel týkající se charakteristických 

rysů krajiny, v níţ ţijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány; 

d) “ochrana krajiny” znamená činnosti směřující k zachování a udrţení význačných nebo 

charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní 

konfigurace a/nebo z lidské činnosti; 

e) “správa krajiny” znamená činnost, která má, z hlediska udrţitelného rozvoje, zajistit pravidelné 

udrţování krajiny s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou způsobeny sociálními, hospodářskými 

a environmentálními procesy; 

f) “plánování krajiny” znamená činnosti s výhledem do budoucna, které mají za cíl zvýšení hodnoty, 

obnovu nebo vytvoření krajin. 

  „Zelené hradby“ (ZH) 

„Jedná se o pracovní označení systému přírodních a drobných rekreačních prvků, které mají přispět k revitalizaci 

nezastavěného území města Opavy a k lepší rovnováze jeho hospodářských, rozvojových, rekreačních a 

ekologických funkcí. Pojem Zelené hradby zahrnuje všechny aktivity spojené s financováním, projekcí, výstavbou, 

údrţbou a vyuţíváním těchto prvků“. Viz webové stránky http://www.opava-city.cz/cs/zelen-ve-meste 

Stanovené cíle:  

 zvýšení potenciálu a atraktivity příměstské krajiny pro krátkodobou rekreaci („přitaţlivá, schůdná a 

dostupná blízká krajina“), 

 vytvoření lepších podmínek pro alternativní dopravu mezi městskými částmi, 

 omezení eroze (podíl na ochraně před degradací půd – udrţitelná zemědělská produkce),  

 zlepšení mikroklimatických poměrů (prevence; hygiena, udrţitelná zemědělská produkce), 

 sníţení povodňových rizik (prevence; zvýšení retence, ochrana města a obcí pod ním), 

 obnova biologické diverzity, 

 obnova vztahu ke krajině. 

Výsledným stavem by měla být: 

 propojená síť zelených pásů, ploch a drobných stavebních prvků v extravilánu SMO. Zahrnuje:  

 Podporu stávajících a zaloţení nových ploch přírodních biotopů. 

 Rozšíření nebo zaloţení neoborávaných travnatých pásů (po stranách cest, příkopů, honů, kultur) a ploch 

(rozcestí, vyhlídkové body). Sečení, kultivace. 

 Výsadbu krajově a místně příslušných dřevin (pásy a skupiny křovin, solitérní stromy, skupiny a aleje). 

 Komunikační propojení vycházející ze současné sítě silnic, místních komunikací, polních cest a stezek. 

Zahušťuje ji a kultivuje, optimalizuje ji uzavřením vycházkových okruhů. 

 Volbu povrchu cest s přihlédnutím k účelu komunikace, preference přírodních povrchů, pro potřeby in-

line bruslařů omezený počet tras s kvalitním asfaltovým povrchem. 

http://www.opava-city.cz/cs/zelen-ve-meste
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 Na rozcestích a jiných vhodných/atraktivních místech zřízení laviček, piknikových stolů, přístřešků, 

vyhlídkových plošin, přírodních dětských hřišť. 

 Prostor pro vzdělávací prvky, informační tabule, naučné stezky. 

 Prostor pro výtvarná díla, církevní aj. stavební památky, připomínky historických událostí a zmizelých 

staveb, zachování krajinné paměti. 

 Revitalizaci/deregulaci vodotečí a drobných vodních ploch (výhledově revitalizace řeky Opavy, lokální 

uvolnění, přístup, štěrkové ostrovy a pláţe). 

Těchto cílů by mělo být dosaţeno způsobem: 

 podporou stávajících a doplněním nových ploch přírodních biotopů různých typů (remízy, meze, sady, 

tůně, …),  

 zhuštěním a kultivací polních cest a stezek, 

 zatravněním ploch a pásů kolem cest a stezek – rozšíření schůdných koridorů a vytvoření bezpečných 

ploch pro výsadbu dřevin, 

 výsadbou dřevin (solitérní stromy, skupiny stromů, aleje, křoviny), 

 udrţováním drobného mobiliáře (orientace, lavičky, piknikové stoly, vyhlídkové plošiny). 

 Krajinná studie 

 Je jedním z nástrojů územního plánování, který slouţí k detailnímu propracování krajinářských a sloţitějších 

kompozičních, prostorových i funkčních vazeb v území. Na rozdíl od územní studie, která prověřuje podmínky 

změn v území, krajinná studie navíc podrobněji zpracovává a navrhuje konkrétní úpravy a opatření.  

 Krajinná struktura 

Krajinná struktura je matricí (mozaikou jednotlivých kultur a jejich vzájemného poměru), které vytvářejí vnímaný 

obraz určitého území. Je to nezaměnitelný (jedinečný) ráz krajiny, který je utvářen naším souţitím s přírodou. 

Má své přírodní, historické, společenské i psychologické a filosofické úrovně: 

 Primární krajinný systém se utváří a řídí především podle přírodních zákonitostí bez vlivu člověka jako 

myslící bytosti. Výslednicí působení primárního krajinného systému je primární krajinná struktura. 

 Sekundární krajinný systém se utváří jiţ také pod vlivem člověka. Sekundární krajinný systém je 

vyjádřením dopadů lidských cílů dosahovaných bez promyšleného a uvědomělého dopadu na přírodu. 

Takto se vytváří sekundární krajinná struktura. Tato struktura je tedy výsledkem vztahu lidská činnost a 

přírodní zákonitosti, kdyţ příroda je nevyčerpatelnou zásobárnou hmotných potřeb člověka, kdy se 

neohlíţíme na důsledky svého jednání jinak neţ jako cílem uspokojování svých materiálních potřeb. 

 Terciární krajinný systém je prostorové uspořádání, které jiţ v sobě zahrnuje také psychosomatické, 

filozofické a abstraktní i reálné představy o krajinném prostoru. Vstup tohoto systému do krajiny v ní 

vytváří terciární krajinnou strukturu. 

Terciární krajinné subsystémy jsou utvářeny pod vlivem našich individuálních i skupinových představ a dobových 

názorů. Patří mezi ně představy o kompozičním uspořádání, o estetických zákonitostech a vztazích, o představě 

a nárocích na obytnost, rekreační i duchovní hodnotu krajiny. Do této kategorie patří i krajinná studie Zelené 

hradby. 

Změna krajinné struktury je vţdy sloţitý proces plný nepředvídatelných komplikací. Musí tedy jít o proces 

pozvolný a dlouhodobý. Cílem by měl být pozvolný přechod z jednoho prostorově funkčního stavu do druhého tak, 

jak se v krajině vyvíjí a mění i její ostatní prostorově funkční struktury.  

 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Definice: 

Územní systém ekologické stability je takový vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, který udrţuje přírodní rovnováhu. 
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 Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální územní systém ekologické stability (§ 3 zákona 

č. 114/1992 Sb.); souhrnně se tedy hovoří o územních systémech ekologické stability.  

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem (§ 4, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Vymezený ÚSES (jeho skladebné 

části – biocentra, biokoridory) se stává závazným schválením územně plánovací dokumentace, jíţ je povinnou 

součástí. Stává se limitem vyuţití území dle zákona č. 50/1976 Sb.  

Cíle územního systému ekologické stability v krajině: 

 uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, 

 zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové 

oddělení, 

 podpora moţnosti polyfunkčního vyuţívání krajiny, 

 uchování významných krajinných fenoménů. 

Cíle ÚSES se dosahují stabilizovanou krajinnou sítí liniových biokoridorů a plošných biocenter, které jsou 

vzájemně prostorově propojeny, dnes je tato síť označována jako přírodní infrastruktura. 

 Ekologicky významné segmenty krajiny 

Mají základní význam pro zajištění ekologické stability. Jsou to ty části krajiny, které jsou tvořeny ekosystémy 

s relativně vyšší vnitřní ekologickou stabilitou nebo v nichţ tyto ekosystémy převaţují. Vyznačují se trvalostí 

biocenóz a ekologickými podmínkami, umoţňujícími existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. Soubor 

ekologicky významných segmentů krajiny v současné době v krajině existujících tvoří kostru ekologické stability. 

Tvoří je prvky přírodní a přírodě blízké. Mohou být i uměle vytvořené, ale podle přírodních principů, a také péče 

o ně je zcela specifická. 

 Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její 

typický vzhled nebo přispívající k udrţení její stability [§ 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.]. VKP je 

chráněn před poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). Při jeho vyuţívání nesmí být 

narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohroţení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které mohou 

vést k poškození či zničení VKP nebo ohroţení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, 

pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrţí a těţba nerostů. 

VKP jsou vymezeny ve dvou základních rovinách, a to VKP z revize a registrované VKP. Tyto dvě mnoţiny tvoří 

datový soubor, který byl podkladem pro rozbor území a další práci. 

D) Seznam poskytnutých podkladů 

Podklady, které poskytl zadavatel 

 Data ÚAP aktualizace 2012 (formát shp) 

 Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vlaštovičky (návrh 2001), Kateřinky a Palhanec (koncept 2014) 

(formát doc, shp, pdf, dgn) 

 Katastrální mapy (formát shp) 

 Ortofoto – snímkování 2012 (formát jpg) 

 Územní plán města Opavy – koncept, včetně ÚSES – lokální, regionální, nadregionální biokoridory, 

biocentra (formát dgn) 

 Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření Opavy a MČ, první, druhá a třetí úroveň řešení (formát 

pdf, shp) 
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 Rekreační prvky Zelených hradeb s vyznačením lokalit 29 bodů, spojnic, východiskových bodů, 

rekreačních okruhů s jejich popisem (formát pdf, doc, shp) 

 Seznam registrovaných VKP (formát shp) 

 Výsledky revize VKP (formát doc, shp) 

 Trasy cyklostezek místní, nadmístní význam, schválené dokumentace v úrovni DÚR, DSP (formát pdf) 

 ZABAGED - polohopis, výškopis (formát shp) 

 Základní mapy 1:50 000, 1:10 000 (formát png) 

E) Vymezení území 

Studované území krajinné studie Zelené hradby Opava a městské části se nachází v Moravskoslezském kraji 

v okrese Opava na katastrálním území Drţkovice, Jaktař, Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, 

Kylešovice, Malé Hoštice, Milostovice, Opava-Město, Opava-Předměstí, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, 

Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy. Jedná se o území statutárního města Opavy a městských částí.  

F)  Postup zpracování 

Práce při zpracování studie probíhaly v následujících krocích: 

1. Na základě odborných podkladů byla definována „Krajinná struktura zájmového území (ZÚ)“. 

2. Byla shromáţděna data o přírodních a krajinotvorných hodnotách území. 

3. Byla provedená rekognoskace terénu a zhodnoceny aktuální přírodní prvky, které se v ZÚ nacházejí. 

4. Z poskytnutých materiálů byla provedena analýza dopadů vybraných plánovaných záměrů na krajinnou 

strukturu a ZH. 

5. Byl vypracován návrh krajinné struktury ZH. 

6. Byly zpracovány jednoduché projekty 20 lokalit k realizaci. 

7. Byly zpracovány doporučení a příklady k dalšímu rozvoji ZH byla vypracována fotodokumentace území. 

 

G) Výsledky rozborů a průzkumů 

G.1   Trvalé přírodní podmínky (primární krajinná struktura) 

Z hlediska biogeografického je ZÚ zařazeno do Opavského bioregionu (2.2.) Je tvořen pahorkatinou na 

ledovcových sedimentech se sprašovými hlínami a má poměrně teplé a suché klima. Reliéf je tvořen 

charakteristicky oble zvlněnou plochou pahorkatinou typickou pro oblasti starého zalednění. Údolí jsou široká, 

otevřená, max. 20–40 m hluboká. Významné jsou široké nivy s meandrujícím korytem řek a starými rameny. Dle 

výškové členitosti má reliéf charakter ploché pahorkatiny s členitostí 40–80 m. Typická výška bioregionu je 

220–300 m n. m.  

Bioregion má biotu 2., buko-dubového a 3., dubo-bukového stupně, přechodného charakteru. Vegetace je zde 

zastoupena dubohabrovými háji. Na sušších místech jsou ostrůvkovitě zastoupeny acidofilní doubravy, podél řek 

jsou široké luhy. Základním typem potenciální přirozené vegetace jsou polonské lipové dubohabřiny. Ostrůvkovitě 

se v depresích objevují i bezkolencové doubravy. 
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Zájmové území se nachází v suché oblasti Opavského bioregionu. Typologicky je ZÚ zařazeno do těchto biochor: 

 Plošiny na spraších suché oblasti 3. v.s. – označuje se zkratkou…………………….……….- 3RE 

Tato biochora typologicky reprezentuje podstatnou část ZÚ a nachází se na celém ZÚ, mimo nivu řeky Opavy. 

Reliéf má většinou ráz mírně ukloněné plošiny, rozčleněné malými svahovými údolími a strţemi.  

V ZÚ se nachází typický reliéf, tak jak je popisuje obecná charakteristika v odborné literatuře. 

Substrát je tvořen sprašovými hlínami s úlomky podloţních hornin, vzácněji sprašemi. Na vystupujících pahorcích 

a svazích údolí se však objevují i podloţní, zpravidla skalní horniny. 

Tato charakteristika nebyla předmětem terénních průzkumů. 

Půdy jsou převáţně hnědozemě, vyniklé po odlesnění a zorání luvizemí. V nivách jsou glejové fluvizemě, na 

vystupujících kyselých podloţních horninách kyselé kambizemě. 

Tato charakteristika nebyla předmětem terénních průzkumů. 

Klima je mírně teplé (MT10) a sráţkově suché. V údolích jsou podmínky pro tvorbu místních teplotních inverzí a 

na plošinách pro slabé přízemní inverze.  

Tyto údaje jsou převzaty z odborné literatury. 

 Uţší, převáţně hlinité nivy 3. v.s. – označuje se zkratkou ………………………………………..3Nh 

Tato biochora reprezentuje nivu řeky Opavy. 

Reliéf má charakter aluviální roviny, jejíţ šířka je většinou 0,4–2,5km. Niva není příliš diferencovaná na břehové 

valy, roviny a deprese, typickými tvary však zůstávají mrtvá ramena.  

V ZÚ niva řeky přechází ve svah nejprve velmi pozvolna a přechod je nevýrazný. Následně předěl mezi nivou a 

okolím vytvořil poměrně strmý svah, který přechází ve svah pozvolný, ale výrazný. V místě Stříbrného jezera je 

přirozený průběh reliéfu přerušen bývalým povrchovým lomem na sádrovec.  

Substrát tvoří naplavené mladoholocenní písčité hlíny. Jejich mocnost bývá 1–2m, v podloţí se nacházejí 

většinou 10m mocné štěrkopísky. V depresích nezaplavovaných delší dobu dochází k tvorbě organozemí typu 

slatin. 

Tato charakteristika nebyla předmětem terénních průzkumů a byla zjištěna v odborné literatuře. 

Půdy bývají většinou středně těţké typické fluvizemě, v širších nivách a dál od pohoří převaţují těţší glejové 

fluvizemě.  

Tato charakteristika nebyla předmětem terénních průzkumů. 

Klima je mírně teplé, průměrně aţ nadprůměrně vlhké (MT10, MT9), v sušších oblastech pak zpravidla teplejší 

(T2, MT11). Makroklima je však silně modifikováno většinou silnými přízemními nebo dokonce údolními 

inverzemi. Ty spolu se zvýšenou vlhkostí vzduchu vedou k časté tvorbě mlh, zvláště na podzim. Vlhké půdy a 

spotřeba tepla vedou i ke sníţení teplot během dne.  

Tyto údaje jsou převzaty z odborné literatury. 

G.2   Současná krajinná (sekundární) struktura 

G.2.1 Biogeografické zařazení 

 

Na uvedených biochorách se vyvinuly tyto dnešní charakteristické rysy krajiny: 

 Plošiny na spraších suché oblasti 3. v.s. – označuje se zkratkou………………………..……..- 3RE 

V dnešní ZÚ dominují velká pole (tento typ vesměs představuje okraje starosídelní oblasti, případně menší i větší 

starosídelní enklávy uvnitř později kolonizovaných oblastí a na trasách dálkových cest).  
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Pole jsou dělená veřejnými a účelovými komunikacemi a dvěma malými vodními toky (potok Ostrá a Kateřinský 

potok). Na rozlehlých rozvodných plošinách chybí vegetační předěly, kdyţ se zde vyskytují i zbytky větrolamů 

(např. nad Sádrovcovou studánkou a trasa T044). 

Lesy se v ZÚ vyskytují jen jako menší fragment u st. hranice nad potokem Ostrá. Zarůstá zbytky těţební činnosti 

a staré úvozové cesty.  

Travní porosty se v ZÚ vyskytují jen v severní části u st. hranice nad potokem Ostrá. Jedná se 

o obhospodařovanou louku. 

Sady se v ZÚ nevyskytují. 

 Uţší, převáţně hlinité nivy 3. v.s. – Niva řeky Opavy ………………………………………………….3Nh 

Niva řeky Opavy, a především její blízké okolí nad hranici pravidelných záplav, slouţila od starověku jako dálková 

obchodní trasa (Opavická stezka).  

Dnešní niva řeky Opavy je z větší části zastavěna (město Opava). Prostor nivy před městem (v ZÚ) slouţí jako 

záplavový prostor a je zatravněn.  

Pole jsou v této biochoře velká. V ZÚ se pole nevyskytuje (v ZÚ se nachází pouze velmi malá část nivy). 

Lesy se v ZÚ nevyskytují. Stromové porosty se vytvořily jen na svazích nad nivou a v depresi po zaniklém říčním 

meandru. 

Louky jsou v nivě řeky ZÚ v její části u st. hranice. 

Sady se v ZÚ, především díky nevhodnému místnímu klimatu s inverzemi, nevyskytují. A to ani mimo ZÚ. Leţí zde 

větší zahrádkářská kolonie, ale velkoplošné sady zde chybějí. Převaţují zde jabloně, vyskytují se i třešně a rybíz. 

G.2.2 Přírodní prvky 

Další mnoţinu podkladů tvoří přírodní lokality – biotopy. V rámci pracovní skupin Zelené hradby byl zpracován 

dílčí dokument „Přírodní lokality v katastru města Opavy, moţnosti jejich záchrany a aktivní tvorby“ (Kubačka a 

kolektiv, Natura-Opava, nedatováno). Tento dokument zahrnuje přibliţně 25 lokalit (biotopů), které byly 

vytipovány jako plochy k ozelenění, záchraně a tvorbě přírodních lokalit na katastru města Opavy. V dokumentu 

je blíţe rozpracováno pouze 7 lokalit. Tyto lokality mají zpracovanou jednoduchou kartu, návrh projektu „fišé“. 

Konkrétně se jedná o tyto plochy: 

 

 Niva potoka Ostrá (Pilšťský potok)  

 Niva řeky Opavy mezi Palhancem a Vávrovicemi  

 Teplomilná svahová vegetace na silničním náspu I/11 

 Květnatá louka u Stříbrného jezera  

 Rumiště a spontánní step mezi Stříbrným jezerem a řekou Opavou  

 Soutok Hvozdnice – Moravice „Šrajeráky“  

 Soutok Moravice s Opavou (u Globusu)  

 

Kritériem jsou plochy s výskytem zvláště chráněných druhů ţivočichů, nebo plochy, které se překrývají s ÚSES, 

VKP nebo dalšími prvky, či jsou navrţeny v místech, kde se ţádné prvky nevyskytují. Všechny navrhované plochy 

byly v terénu ověřeny, byla provedena jejich fotodokumentace a zápis o jejich stavu. V návrhové části je 

k vybraným plochám zpracována dokumentace projektu. 

G.2.3 Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její 

typický vzhled nebo přispívající k udrţení její stability [§ 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.]. VKP je 

chráněn před poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). Při jeho vyuţívání nesmí být 
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narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohroţení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které mohou 

vést k poškození či zničení VKP nebo ohroţení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, 

pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrţí a těţba nerostů. 

VKP jsou vymezeny ve dvou základních rovinách a to VKP z revize a registrované VKP. Tyto dvě mnoţiny tvoří 

datový soubor, který byl podkladem pro rozbor území a další práci. 

 

VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. a VKP navrţené k vyhlášení 

Dle definice zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin v platném znění se jedná o prvky definované 

jako lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Část těchto prvků se v území vyskytuje. VKP jsou 

kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště 

chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např. chráněné území, nemůţe podle zákona být 

registrována jako VKP). V roce 2011 (Czernik & Dočkalová et al. 2011) probíhala v území Revize významných 

krajinných prvků – etapa I. na území města Opavy, Opava – nečleněná část, Vlaštovičky, Vávrovice, Milostovice, 

Zlatníky, Malé Hoštice, Komárov, Suché Lazce, Podvihov, která byla zpracována na základě objednávky 

objednatele z měsíce května 2011. Revize byla zaměřena na faktické ověření a zhodnocení stávajících a 

dostupných podkladů (dokumenty, mapy) a zjištění skutečného stavu těchto dříve vymezených prvků v terénu.  

V rámci revize byl proveden popis aktuálního stavu biotopů, definice ohroţujících faktorů, konkrétní návrh 

managementu pro zachování nebo zlepšení stavu, včetně zhodnocení stávajícího. Tento materiál byl jedním 

z podkladů k vyhlašování a další péči o VKP v gesci Statutárního města Opavy a zároveň jako podklad pro studii 

Zelené hradby.  

V roce 2012 (Czernik & Dočkalová et al. 2012) proběhla tzv. II. etapa revize VKP na území obce s rozšířenou 

působností – Opava. Revize a návrh nových významných krajinných prvků (VKP) byla zpracována dle zadání a 

platných metodických postupů. Návrh nových významných krajinných prvků vycházel z excerpce dostupné 

literatury, faktického ověření a výběru botanicky nebo zoologicky zajímavých ploch v daném území. Revize 

původně vymezených prvků vznikla na základě dodatečně dodaných mapových podkladů od RNDr. Leo Bureše a 

RNDr. Věry Koutecké, kteří v minulosti zpracovávali dílčí revize VKP pro město Opavu. Tyto mapové podklady byly 

uchovány v archívu města. Na základě těchto skutečností vznikla syntéza revize a nových prvků dle zadání. Na 

základě Revize VKP z roku 2011 a 2012 vznikla výsledná vrstva, jejíţ prvky jsou zahrnuty v této studii. V roce 

2014 byla zahájená III. etapa revize VKP a revidovány, popřípadě doplňovány další prvky VKP, (dokončení je 

plánováno na závěr roku 2015). Přestoţe tento podklad nebyl v době zpracování studie ještě dokončen, 

nejdůleţitější prvky z této III. etapy byly z konceptu převzaty a zapracovány do krajinné studie. 

 

VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 

Registraci VKP (§ 6 zákona a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, dále jen vyhláška) provádějí 

příslušné orgány ochrany přírody (tj. obce s pověřeným obecním úřadem) zápisem do seznamu VKP a vydáním 

rozhodnutí o jeho registraci. V rámci registrovaných VKP na území statutárního města Opavy se jedná celkem 

o 19 prvků (http://www.opava-city.cz/cs/vyznamne-krajinne-prvky).  

G.3   Krajinářské a kulturní hodnoty území 

Krajinářské a kulturní hodnoty byly hodnoceny vizuálně v průběhu celé práce a jsou součástí návrhové části tras. 

Území, kde se nacházejí cesty vhodné ke zvýšení rekreačních funkcí, bylo hodnoceno z hlediska kompozičního, 

pocitového a sociálně kulturního (jak působí krajina na hodnotitele jako návštěvníka, poutníka, turistu a 

milovníka přírody a pěkné krajiny). Cílem tohoto subjektivního hodnocení bylo rozlišit, do kterých lokalit a oblastí 

je vhodné, či ţádoucí vést trasy a navrhovat jejich doplnění, úpravy, údrţbu apod. 
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G.4   Dopady plánovaných záměrů na krajinnou strukturu ZÚ 

G.4.1 Silniční obchvat 

Záměr na liniovou stavbu – silnice I/11 v části Opava – severní obchvat – západní část je aktuálně 

nejzávaţnějším plánovaným investičním záměrem, který zásadně ovlivní moţnosti rekreačního vyuţití ZÚ pro cíle 

„Zelených hradeb“.  

Podklady pro hodnocení silničního obchvatu – Sever (plánovaná trasa silnice 1. tř I/11) byly dodány v grafické 

situaci půdorysu ve formátu *.shp. Rozsah dostupných podkladů je pro komplexní posouzení dopadů 

plánovaných záměrů na krajinnou strukturu nedostatečný, a proto je moţné provést pouze dílčí hodnocení 

prostupnosti krajiny pro člověka.  

Byla zjištěna následující fakta z propagačního materiálu ŘSD: 

„Začátek úpravy silnice I/11 je umístěn do křiţovatky tvaru T s polní cestou. V těsné vzdálenosti se napojuje 

silnice III/046011 rovněţ křiţovatkou tvaru T. Tato dopravní závada je vyloučena úpravou na průsečnou 

křiţovatku. Trasa silnice I/11 je do křiţovatky se silnicí I/57 vedena volným terénem. Napojení centra města na 

silnici l/11 je navrţeno v dostatečné vzdálenosti od křiţovatky v začátku úpravy a umoţňuje pouze napojení ve 

směru Bruntál-centrum. 

Silnice I/11 se napojuje do křiţovatky se silnicí I/11 odbočením ze stávající silnice v křiţovatce u Opavie a vede 

volným terénem s lokálním biokoridorem, který kříţí kolmo. Křiţovatka silnic I/11 a I/57 je navrţena jako 

bezprůpletová okruţní křiţovatka s napojením pěti směrů. Tato křiţovatka je navrţena tak, aby v první etapě 

výstavby obchvatu byla vybudována jako úrovňová. Ve druhé etapě čtyřpruhového uspořádání obchvatu bude 

hlavní směr veden nad okruţní křiţovatkou mimo- úrovňově bez nutnosti přebudování křiţovatky. 

Po překročení ţelezniční tratě prochází areálem moravskoslezských cukrovarů, kříţí Vávrovickou ulici a vlečku 

mlýnu Herber a vede inundačním územím řeky Opavy s mlýnským náhonem v blízkosti vodního zdroje 

Palhanecké studny. Trasa západní části severního obchvatu je napojena na předchozí úsek s dořešením 

mimoúrovňové křiţovatky obchvatu se silnicí III/01129, mostní ulicí a dalšími přilehlými komunikacemi. 

Trasa severního obchvatu má poţadovanou návrhovou kategorii S 22,5/100, která bude vybudována po roce 

2030. Do této doby bude realizována polovina budoucí kategorie jako S 11,5/80. 

Silnice I/11 a l/57 jsou v délce od začátku úpravy za okruţní křiţovatku navrţeny v kategorii S 11,5/80. Od 

hranice křiţovatky je navrţen severní obchvat v šířkové kategorii S 22,5/100. Celková délka úpravy je 5129 km. 

Podstatná část řešené trasy je vedena volným terénem. Na koncích úpravy je směrové a výškové řešení dáno 

navázáním na stávající silnice nebo na východní část severního obchvatu. 

Limitujícími prvky jsou kříţení s ţelezniční tratí, ţelezniční vlečkou, průmyslovými a podnikatelskými areály a 

chráněnými lokalitami z hlediska ţivotního prostředí. Za kříţením Vávrovické ulice vede trasa zátopovým územím 

řeky Opavy, kříţí řeku, popřípadě mlýnský náhon a obchází vodní zdroj Palhanecké studny. Pro návrh vedení trasy 

bylo rovněţ podstatné zachování vedení VVN. 

Propojení silnice I/11 a I/57 je vedeno volným terénem, kde limitujícím prvkem je lokální biocentrum a 

biokoridor.“ 

Ze získaných podkladů (www.rsd.cz) je moţné konstatovat, ţe zahájení stavby je moţné očekávat v roce 2018 a 

uvedení do provozu v roce 2021. 

Hodnocení dopadů na dopravní prostupnost krajiny (pěší a cyklistická doprava) 

Přerušuje trasu:  

 hodnocenou trasu T035 – jen částí uvaţovaného náspu mostního tělesa 

 hodnocenou trasu T024 – zcela a bez náhrady 

 hodnocenou trasu T021 – počátek této trasy je na odbočce ze silnice 3. tř. Opava-Pilszcz, coţ je 

v místech uvaţované mimoúrovňové křiţovatky 

 hodnocenou trasu T017 – obdobná situace jako u T21 

http://www.rsd.cz/
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 hodnocenou trasu T005 – přerušení polní cesty je v návrhu krajinné studie řešenou novou trasou T41 ve 

stejné dimenzi a povrchu, jako stávající T5 

 hodnocenou trasu T018 – silnice 3. tř Opava-Pilszcz – napojení této silnice na stávající ul. Pekařskou je 

provedena mimoúrovňovou křiţovatkou 

 hodnocenou trasou T007 –napojení na silnici 3.tř Opava-Pilszcz je zcela přerušené bez náhrady. Namísto 

toho je trasa T7 jen vyústěna do uzavřeného prostoru u kruhového objezdu (obsluţná komunikace pro 

údrţbu plochy) 

Mimoúrovňově kříţí: 

 hodnocenou trasu T001 – prodlouţená ul. Hillova, ke kříţení dojde za zemědělským areálem pod trasou 

T5. Zde je navrhovaná silnice I/11 vedena v náspu. 

 Hodnocenou trasu T002 – v místě odbočení z ul. Ratibořské 

Mimoúrovňový pohyb chodců a cyklistů pod silničním tělesem. Je navrţen v blízkosti Stříbrného jezera řeší i, 

a to ve stejné trase, jako koryto potoka Ostrá (Pilšťský potok). Je nutné ověřit, ţe toto propojení nebude 

ohroţeno záplavami a nánosy z nich. 

 

K největšímu poškození krajinné struktury (vizuální dopady, prostupnost krajiny, ekologické funkce) dojde: 

 V místě mimoúrovňové křiţovatky u Stříbrného jezera – křiţovatka výrazně ovlivní všechny uvedené 

funkce v místě, které je nástupním prostorem do celé oblasti a současně má velmi dobré předpoklady 

pro plnění rekreačních funkcí. Prostupnost území se tím výrazně ovlivní, neboť vliv stavby na návštěvníka 

(a člověka, který se chce rekreovat) bude i psychologický a pocitový. 

 V místě přemostění údolí řeky Opavy v prostoru mezi Palhaneckým splavem a Palhaneckým mostem. 

Navazující prostor pod bývalou pískovnou patří k rekreačně, krajinářsky i ekologicky významným 

lokalitám, které v okolí Opavy nemají náhradu. 

Hodnocení dopadů silnice I/11 na ÚSES (územní systém ekologické stability) 

Hodnocení navrţených vymezení ÚSES na krajinnou strukturu ZÚ je předmětem samostatné kapitoly. Zde jsou 

soustředěny pouze zásadní střety dopravní liniové stavby na funkčnost ÚSES tak, jak je vymezuje VRSTVA ÚSES – 

5. 

 

Závěry a doporučení 

a. Je nezbytné prověřit vliv navrhované liniové dopravní stavby na vizuální a kompoziční vzhled krajiny 

Liniové těleso stavby obchvatu bude pravděpodobně ve velké části své trasy vedeno v náspu. To způsobí velmi 

tvrdé a nepřehlédnutelný optický předěl v krajině, která je velmi plochá. Tím se tento vliv ještě zesílí.  

Kompozičně velmi citlivé místo je most přes řeku a následná trasa v blízkosti bývalé pískovny a místo 

mimoúrovňového kříţení u Stříbrného jezera. V obou případech se jedná o důleţitý vstup do území, kde můţe 

mít dopravní stavba velmi negativní vliv na vzhled a moţnosti vyuţití. Stavba bude viditelná a vnímatelná 

z velké dálky.  

Řešením by bylo náspy realizovat v různém sklonu a šířce tak, aby vznikla nepravidelně široká svahová 

plocha, která by svým měřítkem odpovídala okolní krajinnému měřítku. Je vhodné tuto nově vzniklou plochu 

osít druhově bohatými květnatými trávníky a osázet sporou keřovou a stromovou vegetací v nepravidelném 

sponu a tvaru. 

b. Je nezbytné prověřit vliv navrhované liniové dopravní stavby na odtokové poměry v území 

Odtokovými poměry je nutné se zabývat v širších ekologických souvislostech. 
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Liniová stavba – severní obchvat-západní část má předpokládanou plochu vozovek cca 95.000 m2, (délka 

5.130 m), zábor plochy, kde se změní odtokové poměry, můţe být i trojnásobkem plochy vozovek, tj. cca 

300.000 m2. Voda z této plochy je pro přírodní organismy ztracena. Navíc velmi zatíţí kanalizační systém 

města a můţe způsobit erozi a sekundární vysychání a sníţení spodní hladiny vody navazujícího území. 

V případě vhodného řešení by bylo moţné tuto vodu vrátit do přírodního oběhu a posílit tak ekologickou 

stabilitu krajiny Opavy. Je nutné řešit jak odtok ze zpevněných ploch (např. do bezodtokových záchytných 

nádrţí s průsakem do spodních vrstev), tak i odtok sráţek ze zatravněných svahů.  

c. Je vhodné prověřit vliv navrhované liniové dopravní stavby na vliv hluk, prašnost a stres 

Trasa silničního obchvatu je navrţena velmi citlivě ke stávající zástavbě. Přesto je vhodné prověřit vliv na 

hlučnost, prašnost a stres v místech, kde jsou podmínky pro rozvoj rekreace, zejména v místě přechodu přes 

řeku Opavu v Palhanci a v blízkosti bývalé pískovny – plánované rekreační funkce – zaloţení sadů a 

květnatých rekreačních ploch. Dalším citlivým místem je nástupní prostor do ZÚ v místě mimoúrovňového 

kříţení u Stříbrného jezera. Toto místo je dopravně velmi dobře napojené na město (ul. Pekařská). V tomto 

místě je nejniţší bod ZÚ (koryto potoka Ostrá) a plocha vytváří mělké údolí. Mimoúrovňové kříţení bude 

viditelné a vnímatelné všemi smysly z velké dálky a velmi intenzivně. 

 

G.4.2 Územní systém ekologické stability  

V této krajinné studii je provedeno hodnocení střetů a dopadů plánovaného trasování ÚSES na krajinnou 

strukturu. Tato kapitola soustředila na zásadní střety a kolize s cíli ZH a doprovodný komentář k funkčnosti 

navrţeného řešení varianty, která je uvedena na v ÚP ve výkresu A2-Hlavní. 

– rastrová grafická vrstva v ÚP na výkresu A2-HLAVNÍ, vrstva UPCkoncept/A2-HLAVNÍ 

– vektorová vrstva USES-5 

 

Problematika umístění prvků ÚSES byla v průběhu práce několikrát podrobně projednávána. Připomínky byly po 

vzájemné konzultaci zapracovány zpracovatelem ÚP a specialistou na ÚSES do výsledné verze, která je převzata 

do výkresové části ZH. 

 Tímto došlo k výraznému sníţení a zmenšení kolizních míst. 

Zůstávají tato kolizní místa: 

Sporné je: 

LBC N15 – biocentrum - je situováno částečně na oba břehy řeky Opavy v místě těsně před novým mostem přes 

řeku u Stříbrného jezera a z větší části na bývalých odvalech po těţbě sádrovce.  Umístění tohoto LBC je sporné a 

bude jen omezeně funkční. Plocha patří k velmi navštěvovaným rekreačním plochám.  

NBK N18 – nadregionální biokoridor je veden v trase koryta řeky Opavy a má reprezentovat trvalé přírodní 

podmínky v nivě. V ZÚ je nyní nefunkční a nejsou zde dostatečné prostorové moţnosti pro plnění funkcí ÚSES 

(regulované koryto, uměle vytvořená berma, kamenné ohrázování břehů). Niva řeky Opavy je z obou stran 

zastavěná. Navrţená trasa NBK je jiţ mimo hlavní trasy ZH, které jsou vedeny dále od města, a není s nimi 

v kolizi. 

LBK L75, L74 – lokální biokoridor propojuje LBC L76 a LBC L31 v celém ZÚ. V navrţené trase a řešení 

mimoúrovňové křiţovatky nebude v této podobě funkční, a to ani omezeně. Trasu, případně dopravní řešení je 

nutné prověřit. 

G.4.3 Komplexní pozemkové úpravy  

Návrhy Komplexních pozemkových úprav, které zadavatel poskytl, byly vyhodnoceny z hlediska cílů a záměrů 

„Zelených hradeb“. Současně byly do tohoto systému zapracovány všechny návrhy, zejména společných opatření, 

které se s cíli ZH zásadně nerozcházely.  
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KPÚ Palhanec 

Tato cestní síť není ve výkresové části detailně kategorizována (navrţené prvky nejsou očíslovány nebo jinak 

označeny). V návrhu KPÚ nejsou u cest doposud upraveny vlastnické vztahy (navrţené cesty nemají vlastní 

parcelní číslo) a z návrhu není jasné, zda se jedná o šířku cesty nebo šířku parcely.  

Připomínky k návrhu KPÚ 

 U navrhované trasy T044 je část cesty vedena mimo původní historickou trasu (uvnitř dnes zarostlého 

porostu), po jeho okraji. Je doporučeno záměr přehodnotit a trasu po konzultaci s biologem vést 

v původní historické stopě (uvnitř porostu). Tím by byla respektována historická paměť krajiny a cesta by 

byla vyuţívána především pro rekreační účely. 

 U navrhované trasy T027 je nově navrţená polní cesta (návrh KPÚ) vedena v přímce, a to bez ohledu na 

historickou trasu a původní parcelaci i skutečný průběh terénu. Vzhledem k multifunkčnímu efektu, 

který je v této oblasti krajinného typu (Oblast C) velmi ţádoucí, navrhujeme upravit trasu polní cesty 

podle návrhu této krajinné studie. V dalších případech byly trasy polních cest dle návrhu KPÚ Palhanec 

respektovány.  

 Ne všechny trasy navrţených polních cest (jiný typ cesty KPÚ nenavrhuje) byly převzaty do cílové krajinné 

struktury ZH. A to z toho důvodu, ţe neprocházejí vţdy územím, které by bylo pro rekreaci zcela zajímavé 

a atraktivní (např. pokračování polní cesty T047. Jedná se však pouze o tento případ). 

 Ve všech dalších případech byly navrţené trasy KPÚ převzaty i do cílové krajinné struktury ZH. 

KPÚ Kateřinky 

Tato cestní síť není také ve výkresové části detailně kategorizována (navrţené prvky nejsou očíslovány nebo jinak 

označeny). V návrhu KPÚ nejsou u cest doposud upraveny vlastnické vztahy (navrţené cesty nemají vlastní 

parcelní číslo) a z návrhu není jasné, zda se jedná o šířku cesty nebo šířku parcely.  

Připomínky k návrhu KPÚ 

 V návrhu je např. vedena další cesta kolem stávající silnice 3. tř. Opava – Pilszcz, pravděpodobně jako 

obsluţná. 

 V návrhu je také zřejmě územní rezerva pro cyklostezku po bývalém ţelezničním náspu Opava – Pilszcz, 

bez dalších upřesnění. 

 Je navrţená nová polní cesta k silnici I/11 (v návrhu), která má pravděpodobně jen obsluţnou funkci. Pro 

cíle ZH není smysluplně vyuţitelná. Trasa je vedena po hranici katastru Palhanec-Kateřinky. Tato cesta 

se napojuje na trasu T020 (návrh krajinné studie). 

 KPÚ navrhuje polní cestu v polovině svahu nad potokem Ostrá. Ta je současně okrajem zatravnění. Trasa 

polní cesty je vedena velmi technicky a bez respektu ke skutečnému průběhu terénu. Navíc je vedena 

jen v polovině svahu. Návrh krajinné studie (KS) vede trasu výše (trasa T010) a to v přirozených křivkách 

v závislosti na průběh terénu. Tato trasa je pro obě funkce (protierozní, rekreační) i zpřístupnění 

pozemků, vhodnější.  

 V KPÚ není řešeno napojení stávající polní cesty (trasa T007) na silnici Opava – Pilszcz.  

 Toto propojení je nutné doplnit. Návrh KS doplňuje propojení trasy T007 s trasou T005 (trasa T041).  

 Ve východní části ZÚ (osu tvoří potok Ostrá) navrhuje KPÚ velké mnoţství nových cest. Všechny jsou 

vedeny v přímých trasách a propojují trasy T001 a T002. Trasa T003 a T6 jejich návrh vyuţívají. 

Východně od trasy T002 navrhuje KPÚ propojení se silnicí 1. tř. 1/46 Opava – Sudice. Souběţně s touto 

silnicí navrhuje KPÚ obsluţnou komunikaci (z obou stran silnice 1/46). K tomuto návrhu nejsou 

podrobnější informace. Pravděpodobně se jedná o cesty, které je moţné vyuţívat i jako cyklostezky. Pro 

cíle ZH nejsou tyto nyní směry tras atraktivní. V průběhu zpracován dalšího ZÚ (východ) můţe být tento 

význam zvýšen a trasy mohou být zařazeny do ZH. 
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 V jiţní části ZÚ (pod plánovanou silnící I/11 navrhuje KPÚ několik obsluţných komunikací. Část z nich 

(T046, T039, T038) jsou vyuţity i pro posílení rekreační funkce (např. ve formě cyklostezky). 

KPÚ Vlaštovičky 

Všechny návrhy byly převzaty bez připomínek. 

H) Návrhová část 

H.1   Cílová krajinná struktura – Zelené hradby  

Cílová krajinná struktura je hypotetickým stavem, který by nastal v okamţiku, kdy by byla provedena všechna 

navrţená opatření a byla plně funkční. Cílová krajinná struktura je plánovacím stavem, který bude v průběhu 

realizace dále zpřesňován. 

Jeho prvky jsou prvky technické, přírodní i kulturní. Ty vytvářejí plochy, linie i body. 

Tyto prvky (návrhy na jejich úpravy) ZH jsou detailně popsány v jednotlivých kartách a tvoří základní podmnoţinu, 

ze které se utváří ZH.  

Dalšími prvky ZH je prostor mezi těmito prvky, tedy dílčí krajinné typy, které společně prvky ZH umoţňují vnímat 

a uţívat duchovní obsah krajiny.  

Je přirozené, ţe s rozvojem a naplňováním rekreačních, ekologických, kulturních i dalším rozvojem 

hospodářských funkcí ZÚ dojde také k potřebě a realizaci prvků, které nyní Cílová krajinná struktura neobsahuje 

(např. parkoviště, dětské hřiště, tábořiště, sezónní kiosky s občerstvením apod.). 

Jedná se tedy o tzv. Cestovní mapu, podle které se budou realizovat postupně konkrétní opatření ke zvýšení 

společenských funkcí. V následujících kapitolách jsou uvedené doporučení a příklady konkrétních opatření. Jsou 

popsána způsoby jejich zaloţení, údrţby a uvedeny důvody pro jejich zakládání. 

H.1.1  Rekreační trasy 

H.1.1.1  Cestní síť  

Cestní síť je v ZÚ stabilizovaná. Její vývoj je historicky velmi zajímavý a dodnes jsou některé původní trasování 

vyuţívány (jedná se spíše o komunikace zpevněné, které území propojují). Zaniklé polní cesty, které bývaly 

nezpevněné, jsou patrny z mapy KN. Zajímavým úkazem je ale např. trasa T020, která je zřetelná i z leteckých 

snímků. 

Trasování je navrţeno schematicky tak, aby osa návrhu byla vedena středem cesty (návrh KPÚ). Návrhy 

komunikací KPÚ v mnoha případech mění stávající trasy (i v detailech) a doposud není zcela jasné, jak široká 

bude navrţená parcela. Návrh Krajinné studie proto navrhuje jen šířku výsadbového prostoru (šířka zatravnění) 

tak, aby bylo moţné realizovat výsadbu. Tato část návrhu bude v průběhu dalších prací řešena v součinnosti 

s projektanty KPÚ a zadavatelem KPÚ, kterým je Pozemkový úřad. Je však k tomu úzká součinnost také s MMO, 

neboť obhájení potřeby rekreační funkce je v KPÚ téma zcela nové a jednání mohou být obtíţná. 

Návrh ZH vyuţívá v prvé řadě cesty a komunikace, které dnes v území existují. 

Návrh ZH vyuţívá také cesty a úpravy tras, které vycházejí z návrhu KPÚ. Pouze v několika málo odůvodněných 

případech je trasa navrţena odlišně. Týká se to trasy T027, části trasy T044, T010, T041, T008. Tyto trasy jsou 

navrţeny v šířce 4 a 2 m (stezka).  

U nově navrţených tras T009, T029 jsou navrţeny pěšiny. 

Návrhy na úpravu jejich okolí (výsadby alejí, stromořadí a nepravidelných úzkých pásů stromů) jsou vyjádřeny 

v grafické části práce a v tabulkové části (karty k jednotlivým prvkům). 
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Vyuţití cest k rekreačním aktivitám zcela jednoznačně závisí na úpravě bezprostředního okolí cesty. Proto je 

velký důraz v návrhu kladen na jejich osázení a vytvoření alespoň 1–3 m širokého travnatého pruhu. Pokud tuto 

podmínku nepůjde dosáhnout, zúţí se vyuţití těchto cest pouze na kondiční sporty. 

Povrch komunikací je pro rekreační aktivity (ne kondiční) vhodný i v dnešním stavu. 

Nově navrţené kategorie (kromě účelové komunikace – typ polní cesta) jsou: 

 Stezka – je navrhována v šířce 2 m, a to se štěrkovým povrchem. Stezky jsou navrţené tak, aby umoţnily doplnit 

prostupnost území v rekreačně zajímavých oblastech. Současně tímto nedojde k výraznému navýšení intenzity 

dopravy na širších komunikacích, které mají především hospodářský účel. 

Pěšina – je navrhována v šířce 1 m, a to s hlinitým povrchem. V praxi to bude znamenat jen úpravu trasy a 

případně promíchání spodních vrstev a jejich zhutnění, či vytvarování stezky v terénu (např. ve svahu). Znamená 

to, ţe nebude nutné pro její zaloţení dováţet štěrk a trasa pěšiny se můţe měnit v závislosti na zájmech 

návštěvníků (v zatravněných plochách). Je to tedy proměnlivý krajinný prvek, který bude stabilizován jen 

aktuálním zájmem lidí. Její šířka i trasování tak umoţní, aby se návštěvník mohl pohybovat mimo rušnější nebo 

méně příjemné a zajímavé komunikace. 

Údrţba cest se provádí pravidelným kosením. Vedle zpřístupnění, resp. propojení souvisejících prostorů budou 

travnaté pásy plnit také funkci protierozní a optickým rozčleněním krajiny zvýší její vizuální kvalitu a obytnou 

hodnotu. 

H.1.1.2  Doprovodné vegetační prvky - aleje, stromořadí a krajinářská liniová výsadba  

V tradičně zemědělské krajině se neuvaţuje zakládání souvislejších lesních porostů. Kvalitu prostředí ale 

významně zlepší doplnění drobnějších vegetačních prvků – alejí, skupin stromů, solitérů, sadů, mezí. 

Tyto prvky jsou základním a nezbytným doplňujícím opatřením pro posílení rekreačních funkcí ZÚ. 

Alej je oboustranné stromořadí, stromořadí se označuje alej, která je jednostranná.  

Krajinářská liniová výsadba je výsadba stromů v nepravidelném sponu v uţším pásu (nejčastěji 1–3 m). Tento 

typ výsadby je vyuţíván jako doprovod polních cest v místě, kde je jednostranný lesní porost nebo lesní pás 

(biokoridor). V těchto lokalitách by stromořadí trpělo jednostranným zástinem.  

Vyuţívá se také tam, kde je vhodné cestu jen jednostranně a volně doplnit stromy (levnější varianta) vegetačního 

doprovodu. 

Aleje, stromořadí a krajinářská liniová výsadba v ZÚ plní především doprovodnou funkci pro pěší a cyklisty. 

Současně se však uplatňují jako krajinný předěl, který mění vnímané měřítko krajiny. Z tohoto důvodů 

u některých alejí jsou navrţeny vzrůstné stromy, které mají schopnost dlouhodobě vytvářet mohutnější koruny 

(výška v dospělosti cca 25 m). Tyto aleje jsou navrţeny v místech, které jsou rovinaté a rozlehlé a navíc se tam 

v současnosti ţádná jiná stromová vegetace nenachází. U míst, kde dostačuje (nebo je vhodnější) drobnější 

měřítko a velikost, jsou navrţené stromy dorůstající 15 m výšky. 

Návrh alejí a stromořadí je graficky zaznačen ve výkresové a popsán v tabulkové části. 

Při zakládání alejí je nutné brát v úvahu budoucí vzrůst stromu a sázet v dostatečné vzdálenosti od okraje 

komunikací. V případě polních cest by to mělo být alespoň 1,5 m.  

Rozestup stromů ve stromořadí se řídí podle kompozičního záměru, druhu stromů a prostoru kolem cesty i šířce 

cesty. 

Druhy pro výsadbu jsou vybírány s ohledem na přírodní podmínky a jsou vybírány (zejména do alejí) dlouhověké 

dřeviny. 

Charakteristika typů výsadby 

Prostorově výrazná stromořadí a aleje - stromy dorůstající 15–25 m výšky 

Vhodné: dub zimní, jasan, lípa, ořešák královský 

Spon: doporučený 9–12 m. 
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Kvalita výpěstků: Stromy při výsadbě musí mít kořenový bal krytý zeminovým balem (zpevněný drátěným 

pletivem, min. 3x přesazovaný). 

Obvod kmene (OK): musí být min. 12–14 cm ve výšce 1 m.  

Pěstitelský tvar je vysokokmen. Takový strom má průběţný rovný kmen aţ do vrcholu koruny. Vrcholový pupen 

nesmí být zaschlý a poškozený. 

Výsadba se provádí do zatravněného pásu o šířce 2–5 m do předem připravených jam, které se po vykopání zalijí 

vodou. Voda se nechá vsáknout. Výsadba se provádí aţ s 3–5denním odstupem po vsáknutí. 

Strom je v jámě fixován 2 kůly a je chráněn proti okusu drátěným nebo plastovým pletivem. Zálivka se provádí 

do zálivkové mísy, která má průměr min. 1,5 m a výšku 0,1 m. 

 

Výchovná, kontrolní a pěstební péče o alejové stromy trvá 10 let. V tomto období je zapotřebí provádět 

pěstitelské zásahy do koruny – vypěstovat pevnou, souměrnou a vysoko nasazenou korunu (výška nasazení se 

řídí podjezdnou výškou, min. je 2,5 m, ale můţe být podle druhu i ve výšce 4 m nad zemí). 

Prostorově méně výrazná stromořadí a aleje 

– stromy dorůstající 7–15 m výšky: 

Vhodné: jeřáb ptačí, třešeň ptačí, javor babyka, habr obecný, hrušeň obecná, bříza převislá  

Spon: můţe být nepravidelný nebo pravidelný (záleţí na kompozičním a provozním cíli).  

Pravidelný spon je 7–10 m, u nepravidelného sponu se předpokládá hustota cca 5 ks/100 m 

Kvalita výpěstků: VP (prostokořenný materiál), min. 2x přesazované s hustým a rovnoměrným kořenovým 

systémem. 

Obvod kmene (OK): min. 10–12 cm ve výšce 1 m. 

Pěstitelský tvar je špičák s průběţným kmenem. 

Výsadba se provádí do zatravněného pásu o šířce 1–3m do předem připravených jam, které se po vykopání zalijí 

vodou. Voda se nechá vsáknout. Výsadba se provádí aţ s 3–5 denním dostupem po vsáknutí. 

Strom je v jámě fixován 1 kůlem a je chráněn proti okusu drátěným nebo plastovým pletivem. Zálivka se provádí 

do zálivkové mísy, která má průměr min. 1,5m a výšku 0,1m. 

 

Výchovná, kontrolní a pěstební péče o tuto výsadbu trvá min. 3–5 let. V tomto období je zapotřebí provádět 

pěstitelské zásahy do koruny – vypěstovat pevnou, souměrnou korunu (výška nasazení se řídí podchozí nebo 

podjezdnou výškou, min. je 2,5 m, ale můţe být podle druhu i ve výšce 4 m nad zemí). 

Ovocné aleje a stromořadí - stromy ovocné, dorůstající výšky cca 5–7 m 

Vhodné: jabloň, švestka 

Spon: 5–7 m (výjimečně 10–20 m) 

Výsadba se provádí do zatravněného pásu 1–3 m a předem připravených jam, které se po vykopání zalijí vodou. 

Voda se nechá vsáknout. Výsadba se provádí aţ s 3–5denním dostupem po vsáknutí. 

Strom je v jámě fixován 1 kůlem a je chráněn proti okusu drátěným nebo plastovým pletivem. Strom musí být 

nasazen do stejné výšky, jako byl v pěstitelské školce. Zálivka se provádí do zálivkové mísy, která má průměr 

min. 1 m a výšku 0,1 m. 

Kvalita výpěstků: prostokořenné, min. 2x přesazované dřeviny. 

Pěstitelský tvar: špičák, či školkařský ovocnářský výpěstek. 

Výchovná, kontrolní a pěstební péče o ovocné stromy trvá 5–10 let. V tomto období je zapotřebí provádět 

pěstitelské zásahy do koruny – vypěstovat pevnou a souměrnou korunu. 

Společné poţadavky na zakládání a péči 

Zakládání alejí je činnost v dnešní době, zejména díky moţnosti čerpání dotačních prostředků, poměrně běţná. 

V prvé řadě je ale potřeba zajistit výsadby jiţ realizované. Opomenutí relativně nenáročných opatření nejednou 
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vede k tomu, ţe práce vynaloţená na zaloţení vegetačního prvku vychází ve výsledku do různé míry vniveč. 

U mladých stromů je nutné alespoň: 

aţ do průměru kmene cca 7 cm udrţovat funkčnost ochrany proti poškozováním zvěří, zejména vytloukání. U 

jabloní, protoţe jsou sladké a zvěř je ráda loupe, je kmen potřeba chránit alespoň nátěrem aţ do vytvoření borky. 

v prvních cca 5 letech opakovaně provádět výchovný řez pro správné zaloţení primární koruny a zajištění 

průjezdného profilu. Zanedbání vede k nutnému poškozování stromů při zásazích v pozdější době, nestabilní 

tvary hrozí rozlomením, sniţuje se ţivotnost dřevin. 

po cca 2 letech uvolnit fixace – ponechání úvazů vede k zarůstání a/nebo poškozování kmene, strom navíc není 

stimulován k vytváření vlastních mechanických pletiv. Vlastní kůly bez úvazů lze ponechat v případě, ţe drţí 

ochranu proti poškozování zvěří. 

v prvních 2–3 letech, dokud dřeviny nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém, provádět v případě 

mimořádných přísušků zálivku. Doporučuje se méně často, větší objem (např. 40–50 l, interval 7–10 dní). 

H.1.1.3  Návrh odpočívek  

K zvýšení atraktivity pěších tras jsou navrţeny místa drobných odpočívek. Tyto místa jsou v návrhu rozmisťovány 

tak, aby umoţnily rodinám s malými dětmi, starším lidem i sportovcům a turistům odpočinek a krátké zastavení 

(O). Ve výkresech jsou označeny jako O1-n. Jejich podrobný popis je uveden u jednotlivých tras v kartách.  

Místa jsou vybírány s ohledem na okolí (zajímavý rozhled, rozcestí, přerušení velmi dlouhé linie). 

Estetické a výtvarné řešení 

Design vybavení i terénní a další úpravy je vhodné volit s ohledem na konkrétní místo. Je však vhodné, aby 

celkový estetický výraz měl sjednocující prvky, které zajímavým a osobitým způsobem doplní poslání „Zelených 

hradeb“.  

Charakter vybavení odpočívek 

Místa budou vybaveny lavicemi (bez opěradla) – podle předpokládané frekvence 1–4 ks. 

Některá místa budou vybavena stoly. Tyto stoly budou dřevěné v kombinaci s kovovými prvky. Materiál bude 

dostatečně masivní a trvanlivý. Stoly budou kotvené v terénu betonovou patkou.  

Součástí vybavení je také travnatá plocha (její velikost je specifikovaná v návrhové části – karty jednotlivých 

tras), která bude pravidelně kosena 4x ročně. 

U vybraných rozcestí bude instalovaná informační tabule, kde budou vyznačeny rekreační kondiční trasy 

s délkou, historie místa a okolí, zajímavosti přírodní a ekologické souvislosti apod. 

Na trase T042 v blízkosti hraničního přechodu do Polska (u silnice Opava-Pilszcz) je navrţen krytý altán 

s posezením.  

Přesný popis a rozsah vybavení, včetně kvalifikovaného odhadu nákladů na zřízení i péči (péče je vypočítána na 1 

rok) uvádí jednotlivé karty. 

Trasa T032 (O21) předpokládá vyuţití řeky Opavy k přírodnímu koupání. V tomto místě spíše k brouzdání vodou. 

Je vhodné (není součástí navrţených úprav) vyřešit pohodlný přístup k vodě. Stejnou funkci má i odpočívka O22 a 

O24. 

Vyuţití vodních prvků k brouzdání, koupání, osvěţení a drobným aktivitám (mlýnky, pouštění lodiček, pozorování 

ţivota ve vodě) je velmi důleţitou aktivitou a je nutné pro ni vytvářet dobré podmínky. S tím souvisí i čistota vody 

v potocích a jejich vhodná revitalizace, která jiţ s uvedenými aktivitami bude počítat. 
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Obr. č. 1. – Věkově a druhově diferenciované aleje významně doplňují a rekreačně zatraktivňují krajinu. 

H.1.2 Biologická opatření 

V rámci návrhové části „přírodních prvků“ byla provedena syntéza dodaných dat vycházející z územního systému 

ekologické stability (ÚSES) konceptu územního plánu Opavy, výstupů pracovní skupiny Zelené hradby, revize 

významných krajinných prvků (VKP), přírodě blízkých protipovodňových opatření (PBPPO) podkladů komplexní 

pozemkové úpravy (KPÚ) atd. V rámci území Zelených hradeb se jedná převáţně o maloplošné prvky (meze, 

polní cesty s alejemi, remízky, lesíky, toky a vodní nádrţe). Dále byly do této skupiny zařazeny další vhodné 

plochy z vlastního terénního průzkumu v srpnu aţ prosinci 2014. Prvky byly dle rozsahu dostupných dat v území 

prověřeny, popřípadě k nim byla pořízena příslušná fotodokumentace a aktuální terénní poznámky o stavu 

prvku. Tato základní mnoţina dat byla pak výstupním podkladem pro návrhovou část týkající se přírodních prvků. 

 

Níţe následuje soubor základních opatření, která byla pro Zelené hradby navrţena s ohledem na zvýšení 

biodiverzity krajiny, a to poměrně jednoduchými a proveditelnými opatřeními. Jedná se o kombinaci 

managementu, který je směřován na podporu ţivočichů, k podpoře rostlin a který zahrnuje úpravy území včetně 

redukce dřevin, křovin a invazních druhů rostlin.  V přehledu jsou uvedeny jen nejčastější příklady opatření jako je 

zakládání květnatých travobylinných porostů, redukce invazních druhů rostlin, realizace tůní, revitalizace toků a 

údolních niv, výsadba skupin dřevin, keřů, sadů, zakládání mezí. Část těchto biologických opatření vychází 

z návrhů pracovní skupiny Zelených hradeb, konkrétně občanského sdruţení Natura Opava – Czech Republic 

(Kubačka et al. nedatováno). 

U jednotlivých přírodních prvků byl zvolen biologický přístup z pohledu zoologa, botanika a vývoje současné 

krajiny ve vztahu jak k běţným druhům, tak k ohroţeným a chráněným druhům bezobratlých (např. motýli, 

blanokřídlí – čmeláci, samotářské včely), obratlovců (obojţivelníci, plazi, ptáci a drobní savci). Tyto diagnostické 

skupiny ţivočichů jsou velmi dobrými ukazateli stavu krajiny. Jejich mizivý výskyt nebo absence v rámci 

zájmového území současné volné krajiny Opavy ukazuje na její velmi špatný stav a nutnost zásadní změny. 

Z pohledu funkčnosti ekosystému je nutné si také uvědomit, ţe hmyz představuje v krajině významné potravní 
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zdroje pro další ţivočichy a bez této biomasy schází v potravní pyramidě velké mnoţství zdrojů, jejíţ absence se 

odráţejí na nízkých počtech ptáků a dalších ţivočichů zapojených do potravního řetězce. 

Navrţená opatření směřují tedy nejen k podpoře krajinných prvků, ale také rekonstrukci potravních, úkrytových 

zdrojů, migračních biotopů a koridorů, které umoţní obnovu a posílení populací těchto dříve běţných druhů 

ţivočichů. Poznatky o managementu – navrţených opatřeních, jejich rozsahu, četnosti a frekvenci provádění 

vycházejí z odborných publikací věnující se této problematice (Háková et al. 2004, Beneš & Konvička et al. 2002, 

Konvička, Beneš & Číţek et al. 2005, Jungepierová & Poková et. al 2006 a další). Podrobnější řešení 

managementu je uvedeno u projektů týkajících se přírodních prvků. 

H.1.2.1  Květnaté travobylinné porosty 

V zájmovém území jsou navrţeny květnaté druhově bohaté travobylinné porosty jako samostatné prvky nebo 

součást dalších připravovaných přírodních prvků např. PO02 – Ovocné sady Palhanec, P027 - Náspy silnice I/11, 

P054 – Mez Dolní pole atd. Realizace těchto opatření v co největším plošném a liniovém rozsahu přinese 

významné zlepšení krajinné struktury území a obnovy populací ohroţených a zvláště chráněných druhů ţivočichů, 

zejména pak entomofauny, kde patří denní motýli Lepidoptera, čmeláci (Bombus sp.) apod. Jen v České 

republice došlo za posledních více neţ 70 let k dramatickému poklesu populace motýlů téměř o 50 %, coţ 

ukazuje na dramatický úbytek luční biodiverzity. Tento propad populací motýlů a ostatních skupin ţivočichů 

tradiční zemědělské krajiny, lze pozorovat od zásadních změn v hospodaření, které nastaly v období po II. 

světové válce a kolektivizaci. Většina kvetoucích bylin poskytuje nektar motýlům a slouţí také jako ţivné rostliny 

pro jejich housenky, tedy přítomnost či nepřítomnost těchto bylin či travin pak rozhoduje o dalším vývoji 

bezobratlých v daném území. V krajině Opavy a městských částí je výskyt takovýchto květnatých ploch zcela 

redukován pouze na několik málo úzkých lemů podél toků v polích či zarůstající nebo naopak intenzívně kosené 

louky.  

 

Obr. č. 2 – Pohled na příklad druhově bohatého květnatého travobylinného porostu.  
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Zastoupení rostlinných druhů je potřeba stanovit po konzultaci s erudovaným botanikem a entomologem pro 

výběr co největšího mnoţství vhodných ţivných rostlin. Je také potřeba, aby se jednalo o soubor druhů (směsí) 

odpovídající regionálně fytogeografickému členění a okresu Slezská pahorkatina, podokresu 74b. Opavská 

pahorkatina. Při zajišťování osiva je vhodné vzít v úvahu regionální původ, hrozí totiţ míchání genofondů 

(Jungepierová et Poková 2006). Z pohledu zachování regionality a genofondu rostlin je potřeba přednostně 

vybírat směsi nebo druhy vypěstované v Moravskoslezském kraji. Je nezbytně nutné se vyhýbat výsevu druhů, 

které se v území nikdy nevyskytovaly. Pro sestavování směsí by se mělo vycházet ze tří základních typů stanovišť 

z Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001), a to druhových směsi do údolních zaplavovaných niv řek 

jako je biotop T1.4 Aluviální psárkové louky, biotop  T1.1 Mezofilní ovsíkové louky od vlhčích po sušší stanoviště 

a poslední třetí biotop T3.4 Širokolisté suché trávníky do vysýchavých částí území, jako jsou náspy silnic, slunné 

stráně s jiţní expozicí či půdy s minimem ţivin.  

 

V současné době se výrobou a distribucí tzv. květnatých travobylinných porostů (nebo druhově bohatých trávníků) 

zabývá několik obchodních subjektů produkující regionální a komerční osivo. Mezi společnosti zabývající se 

pěstováním květnatých druhů patří např.:  

 

Agrogen, spol s.r.o., 664 41 Troubsko u Brna, Zahradní 1a, www.agrogen.cz 

Oseva Agro Brno, spol. s r.o., Přízova 8-10, 657 92 Brno, www.oseva-agro.cz 

Oseva PRO s.r.o, odštěpný závod Výzkumní stanice travičská Roţnov-Zubří, Hamerská 698, 756 54 Zubří, 

www.oseva.cz 

Oseva Uni Choceň a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, www.osevauni.cz 

Roţnovská travní semena s.r.o., Meziříčská 100, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm, www.roznovska-travni.cz 

Planta naturalis, 507 42 Markvartice u Sobotky, www.plantanaturalis.com 

Šlechtitelská stanice Hladké Ţivotice s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Ţivotice, www.pbhz.cz 

Tagro Červený Dvůr s.r.o., Šlechtitelská stanice, 391 56 Tábor 4 – Měšice, email: tagro@volny.cz 

Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko u Brna, www.vupt.cz 

ZO ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou, www.bilekarpaty.cz/csop 

 

Samotné zaloţení druhově bohatého travního porostu lze provést plošným osetím směsí se zvýšeným 

zastoupením bylin při doporučeném výsevu 5 g/m2 (70 % travin, 30 % květnatých druhů). Výsev je moţno 

provést strojově nebo ručně do předem připravené půdy bez vegetace a lehce skarifikované půdy, ideální 

hloubka výsevu je 0,5 cm. Výsev je moţné provést po celý rok, avšak obvykle nejvhodnější je podzim či jaro, 

s dostatkem deště, bez přísušku.  

První rok po výsevu je potřeba louku pokosit lištovou nebo portálovou sekačkou při výšce porostu 20 cm, aby 

nedošlo k zadušení klíčících bylin. Biomasu je nutno shrabat, plocha nesmí být mulčována, ani zde nesmí být 

biomasa ponechána déle jak 7 dní. V rámci prvního roku provádět ruční vytrhávání ruderálních šťovíků 

tupolistého (Rumex obtusifolius), šťovíku kadeřavého (Rumex crispus). Aplikace herbicidů je přípustná pouze 

bodově a s „chirurgickou“ přesností. 

Druhý rok po výsevu louku kosit 2–3x ročně pro zahuštění porostu. První seč se provádí po odkvětu kopretin 

(přelom května aţ června), druhá seč na přelomu července aţ srpna, v případě velkého objemu biomasy je 

moţno provést ještě kosení v září aţ říjnu. Doporučeno je kosit plochy tak, aby vţdy na 1 ploše zbyla 1/5 plochy, 

která bude pokosena aţ při další seči – toto opatření je nutné pro podporu hmyzu, který je závislý na nektaru. 

Nekosené plochy je nutné kaţdý rok nebo co dva roky střídat. Plochy je rovněţ moţno v dalších letech kosit jiţ jen 

1x ročně srpen/září se zachováním 1/5 nepokosené plochy. Pokud nedojde v daném roce z různých důvodů 

k pokosení také ostatní plochy, je toto z pohledu entomofauny vítané, nemělo by se to však stát pravidlem. 

Trávu je potřeba vţdy co nejdříve shrabat a odstranit z kosených ploch, neukládat zde na plochách komposty. Při 

pokosení porostů dojde k odebrání ţivin a podpoře kvetoucích druhů, coţ pomáhá zachovat nejen rostliny, ale i 

atraktivní hmyz jako jsou např. motýli. Plochy nikdy nemulčovat, protoţe tato technologie patří mezi velmi 

destruktivní – dojde s rozemletím porostů většinou i k usmrcení všech zvířat v záběru stroje. Hnijící biomasa je 

http://www.agrogen.cz/
http://www.oseva-agro.cz/
http://www.oseva.cz/
http://www.osevauni.cz/
http://www.roznovska-travni.cz/
http://www.plantanaturalis.com/
http://www.pbhz.cz/
mailto:tagro@volny.cz
http://www.vupt.cz/
http://www.bilekarpaty.cz/csop
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také zdrojem velkého mnoţství ţivin, vede k zabuřenění a degradaci porostů a také šíření expanzivní třtiny 

křovištní (Calamagrostis epigejos), jenţ je silně konkurenčním druhem potlačující květnaté druhy rostlin. 

H.1.2.2  Redukce invazních druhů rostlin 

V rámci zájmového území a jednotlivých přírodních prvků je doporučeno provádět likvidaci invazních druhů 

rostlin (vyrývání, trhání, aplikace herbicidů). Jedná se o druhy, které pocházejí z jiných geografických oblastí 

mimo Českou republiku a střední Evropu. Často ze stejné zeměpisné šířky popřípadě dalších oblastí jako je 

Severní Amerika, Kanada, Východní Rusko, Sachalin a Japonsko. Tyto rostliny byly na území ČR většinou 

zavlečeny lidskou činností a dále jsou rozšiřovány záměrně – zahradníci, včelaři, myslivci, lesníci, subjekty 

podnikající s energetickými plodinami. K šíření dochází také samovolně v důsledku stavebních prácí a převozu 

kontaminované zeminy (semena, oddenky apod.), šíření podél ţelezničních, silničních koridorů a podél toků. 

Jejich rychlé mnoţení a šíření, zarůstání původních stanovišť naší přírody spolu s vlastnostmi jako je např. 

toxicita, alergeny, zarůstání lesních a hospodářských kultur mají jednak dopad na lidské zdraví a zároveň zvyšují 

finanční náklady na obhospodařování těchto ploch v krajině (zarůstání vysazených stromků v lese, zarůstání a 

sniţování kapacity průtočného profilu koryt toků apod.). V současné době se z těchto významnějších druhů 

v území nachází javor jasanolistý (Acer negundo), trnovník akát (Robinia pseudacacia), topol kanadský (Populus 

x canadensis), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), netýkavka 

ţláznatá (Impatiens glandulifera), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), křídlatka japonská (Reynoutria 

japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), křídlatka česká (Reynoutria Bohemica), která vznikla 

zkříţením těchto dvou druhů aţ po rozšíření obou rodičovských rostlin v České republice. Stavy všech výše 

uvedených invazních druhů jsou dosud v území relativně nízké a jejich případná odborná likvidace je otázkou 

poměrně nízkých nákladů. Pokud nebude provedena, lze za několik let očekávat, stejně jako ve zbytku 

podobných ploch, jejich masívní nárůst a zarůstání volné krajiny, mimo pole, kde se aplikují neustálé postřiky 

herbicidů. I zde však můţe po čase vzniknout rezistence na tyto látky. Detailní zmapování těchto druhů a jejich 

následná likvidace dle odborných postupů je však na samostatnou studii přesahující moţnosti Zelených hradeb. 

Nicméně je rámcově potřeba likvidace invazních druhů uvedena v kartě jednotlivých prvků, popřípadě jsou 

vyčísleny i orientační náklady. Při likvidaci invazních druhů rostlin je potřeba postupovat podle odborných 

metodik jako je např. v případě křídlatek tzv. Beskydský postup, v případě akátu 

http://www.daphne.cz/vystupy/metodicky-list-boj-s-akatem, další viz Háková et al. (2001). V poslední době se 

objevují různé snahy o úmyslné šíření nepůvodních druhů organismů v podobě zakládání plantáţí a pěstování tzv. 

rychle rostoucích energetických rostlin jako jsou křídlatky (Reynoutria sp.), šťovíky (Rumex sp.), rychle rostoucí 

topoly (Populus sp.), paulownie plstnaté (Paulownia tomentosa) apod. Z pohledu realizace a naplňování ideje 

Zelených hradeb není ţádoucí, aby byly v rámci přírodních prvků včetně VKP, ÚSES a dalších ploch tyto nepůvodní 

rostliny vysazovány a pěstovány. Vysazování a šíření nepůvodních rostlin je jedním z velmi důleţitých faktorů, 

které mohou způsobit ohroţení místních biotopů, populací druhů  rostlin a ţivočichů, jak je tomu v současné 

době s invazními druhy rostlin, které se jiţ v území vyskytují. Záměrné šíření geograficky nepůvodních druhů 

rostlin či ţivočichů do krajiny dle § 5, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, je moţné jen s povolením příslušného orgánu ochrany přírody. Pokud by měly být tyto rostliny pěstovány, 

tak na intenzívně obhospodařovaných zemědělských plochách odkud bude zabráněno úniku rostlin do volné 

přírody. Je nutné však ošetřit také situaci, co nastane, aţ se rostliny budou samovolně šířit do krajiny a co se 

stane s plantáţemi v případě zániku příslušné firmy či provozovatele.  

H.1.2.3  Tůně 

Tyto objekty jsou navrţeny v rámci některých přírodních prvků. Pro zachování a zvýšení biodiverzity krajiny kolem 

Opavy je existence tůní v dostatečném počtu a formě zcela zásadní záleţitostí. Tůně navrţené v přírodních 

prvcích mají slouţit jako napajedla pro zvěř (ptáci, zajíci, srny atd.), významný biotop pro zachování populací 

zvláště chráněných druhů obojţivelníků, vodních bezobratlých (např. váţek). Současné nízké stavy obojţivelníků 

jsou na dlouhodobém kritickém minimu a je tedy velmi ţádoucí provést pro jejich podporu realizaci plytkých tůní, 

které jim slouţí jako rozmnoţiště a součást potravních ploch. V rámci území Zelených hradeb se nachází několik 

zanedbaných ploch zazemněných tůní, kde se někteří obojţivelníci ještě vyskytují, jako je např. vzácná a 

chráněná blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), která se vyskytuje na posledních 5 známých lokalitách v rámci 
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celého Opavska. Tyto tůně je nutné pročistit nebo v blízkosti realizovat zcela nové. Třetím přínosem realizace tůní 

je pak funkce estetická a krajinotvorná. Tůně nelze v ţádném případě ztotoţňovat s rybníky. Ty mají zpravidla 

technické prvky (hráz, stavidlo atd.), jsou budovány hlavně za účelem produkce ryb, mají zpravidla přítok a odtok 

atd. 

Výběr konkrétního umístění pro jednotlivé tůně a jejich počet musí být upřesněn aţ v terénu na základě 

únosnosti techniky. Mělo by se jednat o vytvoření terénních depresí v rostlém terénu, kterými dojde k obnaţení 

hladiny podzemní vody, bez jakýchkoliv technických objektů (nápustný a výpustný objekt a hráze), tudíţ nebude 

moţné výšku vodního sloupce v tůních uměle ovlivňovat. Při realizaci tůní by měl být přítomen erudovaný biolog 

se zkušenostmi při budování tůní a znalostí ekologických nároků organismů, pro něţ budou tůně budovány. 

Mnoţství vody v tůních se bude odvíjet od přirozeného kolísání hladiny podzemní vody. Tůně budou mít 

nepravidelný tvar o velikosti od 2 x 5 m do 15 x 15 m, s pozvolnými sklony břehu 1:15, nebo kaskádovitými 

terasami po cca 20 cm (rozloha tůně do 300 m2).  

Maximální hloubka oproti původnímu terénu bude od 0,5 do 1,2 m (průměrně do 0,7 m), aby mohlo docházet 

k vysychání, promrzání a redukci zavlečených ryb, které jsou významnými predátory obojţivelníků. Samotné dno 

ani břehy nebudou nijak zpevňovány a odtěţená zemina by měla být rozprostřena v okolí tůní, a to takovým 

způsobem, aby neovlivňovala odtokové poměry v území. Nezbytně nutná je široká zóna pravidelného zaplavování 

při jarní úrovni vody s velmi plytkým litorálem a bohatou mokřadní vegetací, slouţící jako úkryty pro drobné 

ţivočichy a obojţivelníky. Vţdy je nutné se snaţit o členitou břehovou linii s mnoţstvím zákrut, výběţků 

a nepravidelností. Členité mělké dno je základ kvalitní tůně. Dno by nemělo být ploché a pravidelně se svaţující, 

ale vytvářet vyvýšeniny a prohlubně. Pro podporu bohatého mikroreliéfu se dno nevyhlazuje. Hlubší nádrţe by 

měly mít dno výškově členité s bohatými vyvýšeninami a prahy. Řada vyšších vodních rostlin preferuje obnaţený 

jíl nebo písčité podloţí bez organických sedimentů. Toho lze docílit výškovou členitostí dna. Organický materiál se 

kumuluje mezi vyvýšeninami, které jsou tohoto materiálu prosté. Vyvýšeniny téţ poskytnou přístup k více světlu. 

Upraveno podle www.mokrady.wbs.cz, Mikátová & Vlašín (2002), Vojar (2007), Zavadil, Sádlo & Vojar et al. 

(2011), Czernik pers. observ. 

 

 

Obr. č. 3 – Příklad tůně pro obojživelníky, která byla realizována v roce 2013 v Bělé ve Slezsku z programu 

POPFK AOPK ČR.  
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H.1.2.4  Revitalizace toků a údolních niv 

Území kolem Opavy je poznamenáno předchozími technickými úpravami a tzv. melioračním šílenstvím, které na 

Opavsku stejně jako ve zbytku bývalého Československa v minulosti probíhalo. Navrţené opatření revitalizace 

stávajících toků je v rámci Zelených hradeb uvedeno jako vhodné řešení, které však přesahuje rámec krajinné 

studie a zadání. Problematika revitalizace toků a obnovy funkčních údolních niv je natolik rozsáhlá, ţe musí být 

fundovaně řešena v samostatných revitalizačních studiích. U všech toků v území od nejmenších v polích aţ po 

největší toky jako je řeka Moravice a Opava došlo  k napřímení, zahloubení a opatřený betonovými ţlebovkami, 

dlaţdicemi nebo zatravňovacími dlaţdicemi či jinými tvrdými technickými úpravami, některé úseky jsou 

opevněny dřevěným plůtkem. Tyto technické prvky jsou ve velké části území dochovány dodnes, pouze nepatrná 

část toků v území není takto postiţena. Krátké úseky toků se po delší době samovolně naturalizují (drobné 

nátrţe, rozpad opevnění) absencí nových vodohospodářských úprav a údrţby. Z biologického pohledu toto 

samovolné rozpadaní technických opatření přispívá k oţivení a obnově jejich přírodní funkce, sedimenty a 

vegetace zvětšují povrch, na kterém probíhají samočisticí procesy bakterií. Jelikoţ se toky vymezené přírodními 

prvky nacházejí mimo intravilán obcí v zemědělské krajině, lze úpravu toku provést lokálně v místech, kde 

dochází ke vzniku břehových natrţí, pokud tyto nátrţe ohroţují stavby nebo inţenýrské sítě. V opačném případě je 

doporučeno ponechat tyto úseku svému samovolnému vývoji nebo provést revitalizaci mající za cíl zpřírodnění 

toku. Revitalizace by také přispěla k zpřírodnění toků jak tomu často je ve vyspělých zemí Evropy, kdy tyto prvky 

tvoří ţádaný kulturní krajinotvorný a estetický prvek. Z dlouhodobého hlediska je však také potřeba řešit silné 

znečištění vod splaškovými vodami a znečištění ze zemědělství. 

 

Obr. č. 4 – Příklad možného řešení revitalizovaného koryta toku v široké údolní nivě. Pro revitalizaci není nutné 

provádět rozsáhlejší kácení dřevin (upraveno podle www.uprm.cz/data/docs/projekty/rekypromesta/just.pdf). 

 

Revitalizace by tedy měla směřovat k přirozenému charakteru toku vytvoření bloudivé kynety s četnými 

zákrutami (meandry) pomístně lze vyzdvihnut zahloubené dno a rozšířit koryto. V březích lze vytvořit navazující 

boční tůně pro rozvoj vodních ţivočichů. Také mohou být v revitalizačním pásu navrţeny samostatné satelitní 

tůně, které budou napájeny spodní vodou, nebo se do nich voda dostane při větších průtocích přelitím. Zpevnění 
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revitalizace lze provést také vegetačním opevněním výsadbou křovin např. vrbovými řízky, hatěmi a výsadbou 

dřevin. Příprava projektu revitalizace musí vycházet ze současných moderních poznatků (Just et al. 2003, 2005 a 

dalších publikací) a citu ke krajině, nesmí se jen jednat o formální převzetí názvu revitalizace a ukryt za ně tvrdá 

technická opatření biologicky degradující toky. Revitalizaci je potřeby vţdy připravovat se spolupráci s biology. 

H.1.2.5  Skupiny stromů, solitéry, sady, keřové pásy 

V rámci některých přírodních prvků jsou navrţené výsadby dřevin a křovin. Cílem je rozčlenit monotónní 

zemědělskou krajinu a posílili či teprve vytvořit funkci prvků. Zaloţený porost bude slouţit jako refugium, útočiště 

pro řadu ţivočichů, včetně zvěře. Zároveň vzniknou nové přírodní krajinné dominanty (siluety stromů), které 

prostor rozčlení opticky, oţiví krajinnou scénu a zvýší její estetickou hodnotu. Pro výsadby je nezbytně nutné 

vyuţívat autochtonní druhy jako je např. dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa 

malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a další. Do míst podél toků pak vrba bílá (Salix alba), 

vrba křehká (Salix fragilis), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jilm drsný (Ulmus glabra), jilma vaz (Ulmus laevis) atd. 

Vhodnými druhy keřů jsou např. líska obecná (Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.), svída krvavá (Cornus 

sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růţe šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa) a 

další. Nezbytná je zejména ochrana před mechanickým poškozováním kmene a kořenového prostoru. Kromě 

standardní ochrany před škodami zvěří je v prostoru alespoň 1,5 m kolem průmětu koruny nutno zamezit pohybu 

těţké techniky.  

Pro realizaci výsadeb ovocných dřevin budou vybírány přednostně vysokokmeny starých Slezských a Opavských 

krajových odrůd. Na několika místech jsou v rámci přírodních prvků navrţeny sady. Návrhy jednotlivých odrůd pro 

výsadby je doporučeno konzultovat s pomology. S ohledem na časté a opakované poškození dřevin po výsadbě, 

je potřeba, aby byly dřeviny a keře opatřeny individuální mechanickou a chemickou ochranou. U plošných 

výsadeb keřů pak také skupinovou oplocenkou. 

 

 

Obr. č. 5 – Extenzivní sady se starými krajovými odrůdami dřevin zajišťují zachování genofondu lokálních dřevin, 

zároveň zajišťují potravní a úkrytové zdroje řadě živočichů, kteří nejsou schopni přežívat v současné intenzívně 

zemědělsky obhospodařované krajině.  
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H.1.2.6  Meze 

Jako meze jsou chápány alespoň 2 metry široké neobdělávané pásy uvnitř bloků orné půdy. Zakládají se nejlépe 

osetím travní směsí (květnaté travobylinné trávníky), pro celkovou stabilizaci prvku je v některých případech 

vhodné doplnit výsadbu plodonosných ploch keřů (hloh, svída krvavá, střemcha, ptačí zob, líska obecná aj.), 

popřípadě výsadbou ovocných dřevin, popřípadě autochtonních listnatých dřevin. Hlavním účelem vytváření mezí 

je ochrana zemědělské půdy před erozí, nicméně zvýšení diverzity prostředí vede k větší druhové rozmanitosti a 

v neposlední řadě k výraznému zlepšení jeho estetické kvality. Přínosem pro Zelené hradby je realizace mezí 

chápána jako zoologický management, který poskytuje v krajině úkryty ţivočichům. V rámci přírodních prvků 

jsou navrţeny převáţně kombinace – mez s keři a květnatými trávníky, květnatá travnatá mez se sporadickou 

výsadbou ovocných dřevin, zatravněná plocha květnatých trávníků s několika keři po obvodu. Zaloţení 

květnatých trávníků v rámci těchto prvků je klíčové pro obnovu zdecimovaných populací hmyzu a umoţnění 

vytvoření koridorů, přes které ţivočichové budou migrovat a nacházet dostatek potravy. Je zřejmé, ţe vlivem 

přísunu ţivin a eutrofizace či zarůstání bude postupně docházet lokálně k degradaci těchto ploch, ale i tak je toto 

opatření velmi významné a v podstatě zásadní. V rámci těchto ploch je nutné provádět extenzivní kosení 

maximálně 1 aţ 2x ročně, nejlépe v období srpna aţ září po odkvětu většiny rostlin. Minimalizace frekvence seče 

významně sniţuje náklady na obhospodařování těchto ploch a zároveň umoţňuje přeţívání většině druhů 

ţivočichů a dokončení jejich vývoje v případě hmyzu vázáných na nektaronosné rostliny. Travní hmotu nelze 

mulčovat, ale po pokosení je potřeba ji odstranit z ploch, aby opět nedocházelo k dalšímu přísunu ţivin a 

degradaci ploch. Po dohodě se zemědělci je vhodné ji vyuţít jako zelené hnojivo. 

 

Obr. č. 6 – Příklad meze jako travnatého pásu. Rozptýlená výsadba solitérních dřevin kvalitu prvku dále 

významně zvyšuje. 
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H.1.2.7  H.1.4 Územní systém ekologické stability 

Význam územního systému ekologické stability je celospolečensky zakotven v zákoně o ochraně přírody a je 

celospolečenským zájmem (viz kap. C) Definice a pojmy.  

ÚSES je v ZÚ ve stádiu „vymezování“ a stabilizace. Tato situace není nijak neobvyklá a odpovídá stavu v celé ČR. 

V Opavě tento proces trvá od roku 1994, kdy proběhl 1. plánovací proces tzv. Generel ÚSES (Ekoservis Jeseníky, 

L. Bureš). Tento materiál dodnes patří k velmi solidním podkladům o stavu území a jeho závěry jsou doposud 

platné. 

Následně byl ÚSES po technických korekturách vymezen v ÚP. Samostatně byly v předstihu zpracovány RBC 

Palhanecká niva (2002, Ondruška, Vyleťal) a některé další části, které měly být dotčeny plánovaným silničním 

obchvatem. 

V roce 2007 byl vypracován Plán ÚSES (Ondruška, Dehner), který provedl revizi Generelu ÚSES a vyřešil 

prostupnost krajiny pro plnění ÚSES i v urbanizovaném prostoru města. Tento materiál je nyní ve stádiu 

zapracování do ÚP. 

Zapracování ÚSES do ÚP provádí specialista na tuto problematiku, ing. Petr Šiřina, se kterým je tato studie 

průběţně konzultována. 

Nejproblematičtější částí zapracování ÚSES je předpokládaná kolize, kterou způsobí výstavba silnice I/11. 

Tato problematika si vyţádá samostatné řešení, neboť se jedná o sloţitý odborný, technický i ekonomický 

problém. 

Ve volné krajině se zajištění ekosystémové prostupnosti krajiny jeví jako snadnější. Zemědělská krajina 

s nezastavěným územím umoţňuje vyuţít přirozených linií (meze, vodní síť, málo vyuţívané polní cesty apod.) 

k ekostabilizačním funkcím. 

Zaloţení chybějících prvků ÚSES (v území nyní není ÚSES, ani v omezených částech, funkční) naráţí na 

nevýhodné vlastnické vztahy. Současná hodnota ekologické stability tzv. KES (koeficient ekologické stability) je 

velmi nízká a kostra ekologické stability (tzn. dnes existující přírodní a přírodě blízké krajinné segmenty) je velmi 

řídká a rozmístěna velmi nepravidelně a nespojitě.  

Řešením těchto překáţek se zabývají právě probíhající komplexní pozemkové úpravy (katastr Palhanec katastr 

Kateřinky). 

V rámci této činnosti je velmi vhodné, aby byly do výsledného návrhu KPÚ začleněny také návrhy této studie a 

tím došlo ke sladění všech společenských poţadavků na krajinu v okolí Opavy. 

Technologie zaloţení a rozvoje prvků ÚSES  

Realizace chybějících částí ÚSES se většinou provádí výsadbou rostlin. Prvky ÚSES jsou zakládány pouze 

v případě, ţe neexistují stávající nebo jejich podstatné části, případně nelze přepokládat, ţe k tomu území 

samovolně a přirozeně směřuje.  

Pomalejší a maloplošně rozmanitější postup s maximálním vyuţitím přírodních procesů je v tomto případě 

efektivnější (ekologicky i ekonomicky). 

Pro biokoridory vymezené na v současné době zemědělské půdě jsou jako cílový stav navrhována lesní 

společenstva. Tento postup však obvykle naráţí na odpor vlastníků i uţivatelů.  

 

Jako jedním z řešení se ukazuje moţnost přistoupit alespoň k zatravnění dohodnutých ploch a výsadbě 

stromořadí. V případě, ţe je navíc vysazeno i keřové patro, vzniklý prvek jiţ v relativně krátké době dobře plní 

velkou část funkcí biokoridoru ÚSES. Mimo jiné sniţuje ohroţení erozí, napomáhá zvýšení biodiversity a 

v neposlední řadě zvyšuje estetické kvality prostředí.  

Pro počáteční fázi zakládání prvků ÚSES je vhodné neprovádět v kaţdém případě celoplošné zalesnění. Naopak 

se ukazuje, ţe je vhodné tyto plochy na okrajích nechat rozvolněné a hustotu porostu postupně sniţovat, 

případně podle ekotopu i rozvolňovat (ponechávat bezlesé, křovinaté). 

Tento postup lépe napodobuje přírodní procesy sukcese a je prospěšnější i pro přechodnou a dynamickou  

biodiverzitu krajiny. Proto je vhodné uţ v rámci projektové přípravy na tyto další ekostabilizační efekty 
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ekotonových výsadeb pamatovat a vytvářet pro ně podmínky. Při realizaci prvků ÚSES v okolí Opavy to znamená, 

vytvářet vedle lesnicky zaloţených ploch a linií i plochy zatravněné s roztroušenými skupinami křovin a dřevin. 

V dalším textu jsou popsány především způsoby zakládání ÚSES výsadbou dřevin. Existuje však celá řada dalších, 

extenzivních i kombinovaných technik a přístupů k zakládání ÚSES.  

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY (LBK) A LOKÁLNÍ BIOCENTRA (LBC) 

Uspořádání výsadeb  

Výsadby, zejména liniového typu, je vhodné členit s ohledem na přirozené postavení jednotlivých taxonů 

v přírodě. 

Dřeviny ekotonů a porostních plášťů, které jsou schopny existovat na otevřených a exponovaných stanovištích, je 

nutné vysazovat opět na okraj porostů. Většinou se také jedná o výrazně proměnlivé druhy (květ, podzimní 

zbarvení) a jsou to dřeviny významné i pro včelaře a myslivce. Často také vytvářejí velké mnoţství plodů. Okraje 

porostů je proto třeba vytvářet pestré, bohaté a krajinářsky promyšlené. Především však v souladu s přírodními 

zákonitostmi lokality. 

Vnitřní části porostů mohou tvořit tzv. cílové dřeviny. Jedná se o dřeviny, které jsou vůdčími druhy potenciální 

rekonstruované vegetace. Jejich vývoj bývá výrazně pomalejší, a proto jsou vysazovány v hustším sponu, ale 

pokud moţno dál od dřevin porostního pláště. 

Přípravné dřeviny  

v případě otevřených stanovišť, kde se dlouhodobě nevyskytoval les a lesní společenstva, je vhodné upravit 

přírodní podmínky s vyuţitím tzv. přípravných dřevin. Jedná se o druhy, které v přírodě obývají lokality, kde se z  

různých důvodů výrazně změnily podmínky pro ţivot lesních společenstev. Např. po poţáru, po strţení půdy apod. 

Jedná se většinou o rychle rostoucí a nenáročné druhy (osika, olše šedá, zelená, vrba jíva, bříza), které vytvoří 

rychleji ochranu cílových dřevin, které se vyvíjejí pod jejich ochranou. 

Rozmístění výsadby  

Obvyklá je pásová výsadba (spon mezi sazenicemi je menší neţ mezi řadami), protoţe se při následné péči 

dřeviny dobře vyhledávají, kontrolují a evidují. Vzdálenost mezi řadami je min. 2 m, u okrajů, které by měly tvořit 

světlomilné taxony s ekotonovými vlastnostmi (odolnost proti větru, mrazu, výkyvům teploty atd.), by neměla být 

menší neţ 3 m. U minimálních parametrů LBK (15 m) je šířka na takovou kombinaci velmi malá, proto je nutné 

spony spíše sniţovat. Liniový charakter výsadby se později při probírkách velmi snadno odstraní a vzniká přírodní 

„nepravidelný a podle ekotopových zvláštností přizpůsobený“ vzhled. 

Individuální rozmístění dřevin – je vhodné v místech, kde se dosazuje do porostů, případně na jejich okraje. Také 

se pouţívá tam, kde je málo místa, nebo se záměrně jiţ v počátku podporuje „přírodní vzhled“. 

Zajištění výsadeb proti úhynu  

Je třeba počítat s přirozeným úhynem, který mohou způsobovat hlodavci, nepříznivé počasí nebo lesní zvěř. Aby 

nepřesáhl únosnou míru, je nutné většinu ploch celoplošně dočasně oplotit lesnickou oplocenou (cca 5 let). 

Mimo oplocenku je moţné vysazovat jen zapěstované dřeviny s dobrým kořenovým systémem, které budou 

chráněny proti okusu a oslunění kmene. 

Výsadbový materiál  

Dřeviny pro výsadby je vhodné získávat zejména z lesnických a krajinářských pěstebních školek. Rostliny nesmí 

být přerostlé a vytáhlé, nejvhodnější jsou: 

 lesnické sazenice výšky max. 60+ s dobrým kořenovým systémem, 1–2leté, 1x podřezávané nebo 

přesazované, síla v krčku musí odpovídat lesnickým normám pro sadbový materiál. Tento materiál by 

měl při zakládání ÚSES jednoznačně převládat. Jedná se o technologicky i ekonomicky nejefektivnější 

způsob zakládání nových výsadeb i dosadeb.  
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 odrostky a poloodrostky, 2–4leté, min. 1x podřezávané a 1x přesazované je moţné vyuţívat jen v 

případě, ţe mají dobrý kořenový systém a jsou dodány s kořenovým balem (obalovaná sadba), jejich 

vyuţití by mělo být dobře zdůvodněné a pouze v omezené míře.  

 zahradnicky zapěstované sazenice, nejčastěji KTS (keřový tvar stromů), nebo Pk a Vk (polokmen a 

vysokokmen). Minimálně 2x přesazované. O tyto sazenice je však třeba mnohem více pečovat 

(dodatečná zálivka, ochrana kmene, upevnění proti vyvrácení, řez korunky apod.). Jejich pouţití je 

adekvátní jen v případě výraznějšího společenského významu výsadeb (osázení kapličky, stromořadí za 

vesnicí apod.). Na sušších stanovištích mladší a menší sazenice většinou tyto dřeviny v průběhu let 

doţenou a často zde vytvářejí stabilnější stromy. 

 keře je vhodnější vysazovat obalované (objem cca 1,5–2 l), 1x přesazované, sestřiţené, aby se dobře 

rozvětvily. Mohu být vyuţity i prostokořenné sazenice. 

Spon výsadeb 

V projektu je nutné respektovat druhové vlastnosti taxonů a vytvářet skupiny jednoho druhu, případně jen velmi 

uváţlivě vytvářet smíšené skupiny. Při malém sponu a úzkém liniovém tvaru prvků je to obtíţné, ale později se to 

velmi těţko napravuje. Minimální početnost skupiny jednoho druhu je cca 10 ks, aby bylo moţné později 

ponechat 2–3 jedince. 

Pásovou i individuální výsadbu je vhodné zvýraznit v terénu vytyčovací kolíkem (pásová výsadba vţdy v lomech 

linie a pokrajích, individuální u kaţdé sazenice). Horní okraj kolíku je vhodné natřít ţlutou barvou, pro rychlejší 

orientaci při kontrole a vyţínání. 

Úprava přírodních podmínek na stanovišti  

V počátcích po výsadbě je nutné očekávat vliv hnojení, přemnoţení hlodavců a škůdců. Bývá také silný vliv větru, 

vysušení, oslunění, mrazu apod. Projevují se důsledky postřiků, reziduí. Jedná se často o exponované podmínky 

s velkými výkyvy hodnot (vlhkost, ţiviny, světlo atd.). Velmi silný je vliv zvěře (býloţravců) na ţivotaschopnost 

dřevin. 

Příprava před výsadbou  

Na orné půdě bývá půda zatravněna technickou travní směsí, která potlačí přirozenou zásobu plevelů v půdě a 

nedovolí jejich expanzi. Na TTP a přírodních stanovištích je vhodné plochy před výsadbou mulčovat, aby se dalo 

po ploše dobře pohybovat a výsadba byla zřetelná. Stávající dřeviny je v kaţdém případě nutné ponechat a 

respektovat je. Pokud se na stanovišti nachází vzrostlé stromy a keře, je vhodné je zahrnout do oplocenky. 

Následná péče 

O provedená opatření je nutné pečovat, a to nejméně 3 roky intenzivně.  

V této době bude péče spočívat v kontrole a opravě oplocenek, dosadbě, zimním nátěru proti okusu, vyţínání 

v blízkosti sazenic. Vyţínání je třeba provádět ručně lesnickou kosou nebo pásovou lesní mulčovací sekačkou, 

aby nedocházelo k poškození dřevin. Motorové vyţínače nejsou vhodné, protoţe v narostlé buřeni nejsou 

sazenice vidět a vyţínač není moţné citlivě ovládat. Dále od sazenice je vhodné (zejména na sušších a větrných 

lokalitách) byliny nekosit a ponechávat je. Při vyţínání je nutné postupně intenzitu sniţovat. Pokud se na ploše 

objevují nálety dřevin, je nutné je podpořit ve vývoji (i na úkor vysazovaných sazenic).  

Po zajištění kultur bude prováděna pravidelná kontrola výsadeb. Je nutné, aby byla prováděna pravidelná 

pochůzka s okamţitou opravou oplocenek a jednoduchým zápisem o stavu dřevin. Tímto způsobem se ušetří 

nejvíce nákladů a podstatně se zvýší ujímavost i kvalita rostlin. 

Následně bude provedena cílená prořezávka a další výchova porostů podle zpracovaného plánu péče.  

Plán péče je třeba vyhotovit nejpozději na konci 3. roku od zaloţení, kdy je jiţ zřetelný výchozí stav pro další péči.  

Plán péče zpracovává autorizovaná osoba pro odbornost „Zakládání územních systémů ekologické stability“ 

nebo lesní typolog z ÚHUL.  

Plán péče má obdobné členění a charakter jako LHP pro lesy zvláštního určení a zpracovává se na stejnou dobu 

(10 let). 
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H.2   Realizace vybraných prvků 

Pro všechna navrhovaná opatření je základní podmínkou pro realizaci souhlas vlastníka. V majetku Statutárního 

města Opavy se v zájmovém území vyskytuje několik ploch, které korespondují s návrhy. Většina návrhů se však 

nachází mimo tyto pozemky. Moţnost realizovat opatření a návrhy na vlastních pozemcích je tedy značně 

omezená. Příleţitostí jsou zahájené pozemkové úpravy - teoreticky existuje prostor pro vymezení krajinných 

prvků jako společných zařízení a převedení dotčených pozemků do vlastnictví obce. Znovu je potřeba zdůraznit 

nutnost aktivního vstupování obce do procesu navrhování úprav. V opačném případě, bez výslovného poţadavku 

obce, bývají opatření, jako jsou meze, aleje, meandrové pásy, mokřady, tůně apod., v rámci pozemkových úprav 

zcela opomíjeny. 

V návaznosti na nové vymezení parcel by mělo dojít i k novému vymezení půdních bloků, které by lépe 

zohledňovalo podmínky v území. Ve výsledku bude dáno technologickými a ekonomickými moţnostmi 

hospodařících subjektů.  

V rámci studie bylo zpracováno 20 jednoduchých typových projektů, jejichţ smyslem je ukázat moţné řešení 

biologických a rekreačních přístupů ke krajině a naplňování smyslu zadání: 

 P001 - Palhanecká pískovna 

 P002 - Ovocné sady Palhanec 

 P004 - Terasa řeky Opavy u Palhance 

 P118 - Náspy u Otického kruháče 

 P138 - Mez u JZD 

 P139 - Mez Na Vrchovině 

 P160 - Polní cesta Na koutě 

 P227 - Sad Vinohrad 

 P230 - Sad nad Velkou 

 P232 - Sad Náplatky 

 T001 - Polní cesta, prodlouţená ulice Hillova 

 T007 - Polní cesta Nad stromkem 

 T020 - Historická stezka k vyhlídce na Horním poli 

 T053 - Polní cesta z Pustých Jakartic do Malých Hoštic 

 T055 - Polní cesta z Kateřinek do Chlebičova 

 T104 - Polní cesta ze Suchých Lazců do Podvihova 

 T118 - Polní cesta od kostela v  Jaktaři k zahrádkám nad Nemocnicí 

 T123 - Polní cesta ze sv. Anny po hranicích katastru k cestě Zlatníky - Slavkov 

 T140 - Cesta z Dolních Grund k Vlaštovičkám 

 T173 - Polní cesta z Kravařova v k.ú. Suché  

 T176 - Cesta od okraje Komárova směrem k ţelezničnímu podjezdu východně od obce 

H.3   Náměty k dalšímu zpracování  

Realizací 20 prvků však proces vytváření není moţno povaţovat za ukončený, je potřeba usilovat o realizaci 

všech prvků. Jen část prvků je bez navrţených opatření nebo se jedná o opatření v delším časovém horizontu.  

Smyslem studie bylo vymezit a provázat přírodní a rekreační cíle v kontextu územního plánování města Opavy. 

Protoţe Zelené hradby je nutno povaţovat za ţivý a rozvíjející se dokument, je moţno doplňovat vytvořenou 

soustavu dalšími přírodními prvky, rekreačními trasami popřípadě cíli. Předloţená studie by měla být také 

jedním z výchozích podkladů pro zamýšlené komplexní pozemkové úpravy jednotlivých městských částí. Pokud 
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dojde k naplnění a realizaci všech navrţených prvků, lze i dále doplňovat krajinu o další prvky a trasy na základě 

moţností zadavatele. Jedním z velmi důleţitých následujících kroků, které doporučujeme provést, je seznámení 

občany s krajinnou studií Zelených hradeb a poskytnout jim moţnost zapojení při aktivní realizaci části prvků či 

tras nebo dalších aktivit (workshopy, environmentální a sportovní aktivity). Bez tohoto kroku se realizace 

Zelených hradeb stane sice zásadním pozitivním krokem v novodobých dějinách Opavy ve vztahu ke krajině, ale 

vztah ke krajinám domova se bude bez těchto aktivit a podpory obyvatel vyvíjet jen velmi pomalu. 

H.4   Doporučení k realizaci  

Následující doporučení se vztahují k realizaci jednotlivých projektů a dalších navrhovaných opatření, které 

vycházejí z návrhů přírodních prvků a rekreačních tras. 

Navrţené přírodní prvky se v některých případech překrývají nebo jsou částečně v souběhu s návrhy tras. V 

několika málo případech jsou pro jednu lokalitu navrţena v kartách přírodních prvků a tras odlišná opatření či 

typy výsadeb. Jedná se o variantní řešení, podle konkrétní aktuální situace lze zvolit jeden z návrhů, případně 

návrhy navzájem kombinovat. 

Přestoţe byly zpracovány jednoduché projekty, je nutné zdůraznit, ţe vytýčení výsadeb a zemních prací bylo v PD 

provedeno dle zadání pouze na podkladu mapy KN a bude jej nutné upřesnit na základě skutečného stavu v 

lokalitě, které zajistí zhotovitel. Před započetím prací musí být autorizovaným geodetem v nezbytném rozsahu 

provedeno geodetické zaměření hranic parcel a aktuálních výškových a polohopisných poměrů. 

Zhotovitel zajistí také vytýčení ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí v terénu.  O vytýčení bude písemný 

zápis s okótovaným výkresem průběhu sítí. 

Případné změny a upřesnění projektu budou odsouhlaseny autorem a potvrzeny investorem zápisem do 

stavebního deníku. 

Následné práce (výkopy, výsadby, stavba oplocenek, přesuny zemin a výšková změna terénu) musí zohlednit 

zjištěné skutečnosti. 

H.4.1 Výše nákladů 

Při odhadech nákladů na realizaci a údrţbu přírodních prvků a tras bylo pro konkrétní návrhy opatření vycházeno 

z ceníků AOPK ČR. Všechny ceny jsou uváděny bez příslušné DPH. V kartách jsou v nákladech na realizaci prvků 

zahrnuty pouze základní náklady. Další náklady, které zde nejsou uvedeny, představují finance na přípravu 

samotných projektů, geodetické vytýčení hranic a inţenýrských sítí, oplocenky, tříletou následnou péči apod. 

Přesněji bude moţno celkové náklady stanovit aţ na základě konkrétních realizačních projektů. V rámci studie je 

takto zpracováno 20 lokalit (viz část „Projekty“).  

Následnou údrţbou je myšlena kaţdoroční základní údrţba prvku, uváděny jsou odhadované průměrné náklady 

na jeden rok.  

 

Tabulka č. 1 – Nejčastější náklady na realizaci a údrţbu prvků dle ceníku AOPK ČR 2014 

Poloţka cena za tj. (bez DPH) tj. 

Zaloţení druhově bohatého květnatého trávníku a přípravy 

pozemku 35 000,0 Kč ha 

Zaloţení běţného travního porostu vč. osiva 10 000,0 Kč ha 

Kosení travního porostu a rákosin, včetně zpracování, 

svozu, těţkou mechanizací  10 000,0 Kč ha 

*Kosení travního porostu a rákosin, včetně zpracování, 

svozu, ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem 20 000,0 Kč ha 

Zemní práce strojem např. tvorba tůní 300,0 Kč m3 
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Likvidace invazních/expanzivních rostlin  35 000,0 Kč ha 

Výsadba keře kontejner (vč. ceny sazenice a individuální 

ochrany) 220,0 Kč ks 

Výsadba prostokořenného stromu do velikosti odrostek 

nebo ovocný strom (vč. ceny sazenice a individuální 

ochrany) 970,0 Kč ks 

výsadba stromu s balem (od kategorie OK 10–12 cm, vč. 

ceny sazenice a individuální ochrany)  3 650,0 Kč ks 

výsadba stromu s balem (od kategorie OK 12–14 cm, vč. 

ceny sazenice a individuální ochrany) – jednotlivě 4 800,0 Kč ks 

Skupinová ochrana, drátěná oplocenka do 160 cm 90,0 Kč bm 

Následná péče o výsadby, jednotlivé stromy a keře 90,0 Kč ks 

Následná péče o výsadby, skupiny 220,0 Kč m2 

 

H.4.2 Možnosti financování opatření v krajině 

Vlastní realizaci opatření v krajině lze velmi dobře zajistit s vyuţitím prostředků existujících dotačních programů. 

Moţné je čerpat na pořízení projektové dokumentace, terénní úpravy, výsadbové práce, v některých případech i 

na výkup pozemků aj. Dotační programy obecně neposkytují prostředky na další údrţbu realizovaných opatření, 

vyţadována je také jejich dlouhodobá udrţitelnost. 

Operační program Ţivotní prostředí (Osa 4.3) – Posílení přirozených funkcí krajiny 

(dle poslední verze návrhu programu pro období 2014–2020) 

opatření: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora 

samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů, realizace přírodě blízkých opatření 

vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu  

Ţadatel:  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, obecně prospěšné 

společnosti, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty a další 

Výše podpory:  dosud nespecifikováno (v uplynulém období aţ 90 %) 

Program rozvoje venkova (Osa II, Agro-envi) – Péče o krajinu  

Popis: zatravňování orné půdy, tvorba biopásů, pěstování meziplodin; forma pětiletého závazku 

Ţadatel:  fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na 

vlastní zodpovědnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu 

Výše podpory:  pevně stanovená sazba v €/ha 

Program péče o krajinu – Obnova a péče o krajinné prvky 

Popis:  výsadba solitérních stromů, liniové a skupinové výsadby (včetně ovocných stromů tradičních krajových 

odrůd); zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za 

pouţití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva, zakládání průlehů 

Ţadatel:  organizační sloţka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) 

s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku můţe být ţadatelem o finanční 

prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba. 

Výše podpory:  aţ 100 % 
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Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (115 165) – Obnova a péče o krajinné prvky 

Popis: výsadba solitérních dřevin, liniové a skupinové výsadby; zakládání liniových travních porostů, změna 

druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za pouţití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva, 

zakládání průlehů 

Ţadatel: fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, 

organizační sloţky státu, státní organizace a státní podniky 

Výše podpory:  aţ 100 %, max. 250 tis. Kč. 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL (Osa III) – Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia  

Popis: realizaci neinvestičních a malých investičních projektů s prokazatelným přeshraničním dopadem 

Ţadatel: veřejnoprávní a neziskové právnické osoby 

Výše podpory:  aţ 85 %  
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I) Závěr  

Studie Zelené hradby je výchozí podklad pro optimalizaci přírodních a turistických prvků krajiny ve vztahu 

k územnímu plánování a naplňování cílů týkající se poţadavků občanů města Opavy na přívětivou krajinu 

domova.  

 

Na území Statutárního města Opavy: 

Byly vytvořeny předpoklady pro posílení sociálních vazeb obyvatel mezi sebou i na okolní krajinu v místě bydliště 

a to tím, ţe  

 byly navrţeny kratší místní rekreační okruhy pro pěší v bezprostředním okolí obcí a předměstí města 

Opavy. Tyto trasy byly navrţeny včetně vhodné výsadby (ovocné aleje a stromořadí) a odpočivných míst 

 byly navrţeny vegetační úpravy stávajících tras, či navrţeny k obnově historické cesty mezi jednotlivými 

obcemi a městem Opavou, a to včetně odpočivných míst 

 byly navrţeny dosadby dřevin a vytipována místa k zastavení kolem cest, které vedou k zajímavým 

přírodním a kulturně vlastivědným místům ve volné krajině 

Byly posíleny kulturně rekreační a přírodně rekreační funkce krajiny v okolí města Opavy 

a to tím, ţe 

 byly navrţeny vegetační úpravy vhodných stávajících tras, či byly navrţeny nové trasy a cesty, které 

umoţňují potřebnou prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty 

 byl navrţen soubor opatření ke zvýšení biologické rozmanitosti krajiny 

 byly navrţeny výsadby sadů starých regionálních ovocných odrůd ke zvýšení kulturně historické hodnoty 

krajiny 

 byly navrţeny výrazné aleje a stromořadí pro zvýšení kompozičních a estetických hodnot 

Při plánování a navrhování prvků Zelených hradeb byly zhodnoceny a zapracovány dostupné podklady o těchto 

plánovaných záměrech: 

 dopravní stavby 

 ÚSES 

 návrhy protierozních opatření 

Pro analytickou i návrhovou část práce byla zpracována a pouţita metodika. 

předmětem hodnocení současného stavu je 

 vyhodnocení přírodního, rekreační a kulturního potenciálu zájmového území  

 biologická inventura existujících přírodních prvků 

 krajinářská inventura existujících polních cest včetně okolní krajiny 

předmětem návrhové části je 

 vytipování oblastí, kde je vhodné, či nezbytné zvýšit rekreační funkce krajiny 

 vytipování lokalit, u kterých je vhodné či důleţité podpořit zvýšení, či udrţení biologické rozmanitosti  

 vytipování lokalit, kde je vhodné zvýšit jejich kulturně přírodní hodnoty 

 vytipování dalších cílů a míst, která je vhodné vzájemně propojit stezkami  

pro zpracování návrhu ZH byly 
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 v katastrální mapě vyhledány historické cesty v území a porovnány se současným stavem 

 vyhledány pozemky ve vlastnictví Statutárního města Opavy a porovnány s existujícími i historickými 

trasami 

 prověřeny moţnosti ke zvýšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty 

 navrţeny způsoby moţného řešení v místech, kde je průchodnost krajinou sníţená pod únosnou mez 

 

Pro další rozvoj a naplňování cílů „Zelených hradeb“ bylo navrţeno 20 projektů K realizaci jednoduchých 

biologických a vegetačních úprav. 

 projekty jsou rozmístěny po celém zájmovém území a především na parcelách SMO 

 umoţní srozumitelně prezentovat cíle „Zelených hradeb“ u veřejnosti a politické reprezentace 

 ověří teoretické předpoklady plánování a realizace prvků ZH 

 

Při přípravě a zpracování studie byly vyuţity všechny relevantní podklady poskytnuté zadavatelem. V průběhu 

realizace byly provedeny 4 výrobní výbory, v rámci kterých zpracovatel prezentoval průběţně dílčí výsledky a 

upozorňoval na případné kolize např. ÚSES ve vztahu k Územně analytickým podkladům a dalším dokumentům 

dodaných ze strany zadavatele. Dílčí výstupy byly rovněţ konzultovány s pracovní skupinou Zelených hradeb, 

která stála u základní ideové studie. Zelené hradby byly při vytváření rozděleny na dvě základní skupiny a to 

přírodní prvky a rekreační trasy. Většina těchto segmentů byla navrţena a vybrána na základě syntézy dodaných 

podkladů. Část segmentů byla navrţena na základě návrhů zpracovatelů. Vlastní vymezení navrhovaných prvků 

bylo ověřováno v terénu, zjištěné údaje byly pouţity pro vyplnění údajů jednotlivých karet. V průběhu terénních 

průzkumů byla pořizována fotodokumentace, která je součástí karet prvků.  

 

Studie Zelené hradby je dokumentem, který navrhuje na území Opavy a jejich městských částí realizaci řady 

přírodních prvků a rekreačních tras. Výstupem je konkrétní vymezení 270 přírodních prvků a 179 rekreačních 

tras. Dále bylo zpracováno 20 jednoduchých projektů. Při realizaci studie byly řešeny střety a kolize prvků a 

funkcí krajiny.  

 

Zpracování krajinné studie, bylo zpracováno a provedeno v plném rozsahu zadání. 
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Použité zkratky 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

DSP – dokumentace pro stavební povolení 

DÚR – dokumentace k územnímu řízení 

GIS – geografický informační systém 

KES – koeficient ekologické stability 

KN – katastr nemovitostí 

KPÚ – komplexní pozemkové úpravy 

KS – krajinná studie 

KTS – keřový tvar stromů 

LBC – lokální biocentrum 

LBK – lokální biokoridor 

LHP – lesní hospodářský plán 

MČ – městská část 

MHD – městská hromadná doprava 

MMO – Magistrát města Opavy 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

NBK – nadregionální biokoridor 

O (O1-n) – krátké zastavení 

OK – obvod kmene 

OŢP – odbor ţivotního prostředí 

PBPPO – přírodě blízká protipovodňová opatření 

Pk – polokmen 

POPFK – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

RBC – regionální biocentrum 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

SMO – Statutární město Opava 

STG – skupina typů geobiocénů 

T (např. T023) – technický prvek 

TTP – trvalý travní porost 

ÚAP – územně analytické podklady 

ÚHUL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ÚP – územní plán 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

v.s. – vegetační stupeň 

Vk – vysokokmen 

VKP – významný krajinný prvek 

VVN – velmi vysoké napětí 

ZH – Zelené hradby 

ZCHÚ – zvláště chráněné území 

ZÚ – zájmové území 

 


