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MZD Meliorační a zpevňující dřeviny 
MZCHÚ Maloplošně zvláště chráněná území 
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PPO Protipovodňová ochrana 
PR Přírodní rezervace 
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PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 
r. Rok 
R Prameniště a rašeliniště 
RBC Regionální biocentrum 
resp. Respektive – přesněji řečeno 
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RRD Rychle rostoucí dřeviny 
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SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 
SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 
SEO Silné erozní ohrožení 

                                                             
1 PEOm – Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího charakteru, bez vyloučení širokořádkových plodin. 
Doporučená je úprava osevního postupu – výběr vhodných plodin, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 
plodin, aplikace půdoochranných agrotechnologií, např. výsev širokořádkové plodiny s podsevem, do mulče, 
minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah organické hmoty v půdě. Širokořádkové plodiny jsou 
přípustné v případě dodržení vrstevnicového obdělávání a využití ochrany půdy v období prvních fází růstu, např. 
podsevu, mulče. Toto opatření je umisťováno na pozemky s kompaktním ohrožením většího rozsahu střední 
intenzity nebo na pozemky, po nichž procházejí mělké, nevýrazné dráhy odtoku nevhodné ke stabilizaci 
zatravněním (viz SU). 
2 PEOv – Přísnější forma půdoochranných opatření. Proti PEOm dochází k úplnému vyloučení širokořádkových 
plodin z osevu, případně aplikaci půdoochranných opatření i na ostatní plodiny, možné je i pásové střídání plodin 
se zastoupením jetelotravních směsí. Opatření je umisťováno na pozemky nad zástavbou a vodními plochami, 
případně na silně erozně ohrožené lokality. Tento typ opatření je vhodný i na plochách s mírnámi DSO. 
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Zkratka Název 
SEZ Stará ekologická zátěž 
SLT Soubor lesních typů 
SM Stabilizace meziřadí 
SO Správní obvod 
s.r.o Společnost s ručením omezeným 
SU Stabilizace dráhy soustředěného odtoku (údolnice) 
SUp Stabilizace údolnice nevýrazné či kratší 
SUt Stabilizace zatravněním 
SV Severovýchod 

SWOT 
Univerzální analytická technika - Strengths - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, 
Opportunities – příležitosti, Threats - hrozby 

T Trávníky 
TAČR Technologická agentura České republiky 
TP Plošné zatravnění 
TTP Trvalý travní porost 
tzn. To znamená 
tzv. Tak zvaný 
U Faktor urychleného odtoku 
ÚAP Územně analytické podklady 
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
ÚP Územní plán 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
ÚSK Územní studie krajiny 
V Vodní toky a nádrže 
vč. včetně 
VET Větrolam 
VHD Veřejná hromadná doprava 
VKP Významný krajinný prvek 
VODER trávě na orné a úhoru v obci (VODER) 
VÚV Významné vodní nádrže 
Vyhl. Vyhláška 
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 
X4 Trvalé zemědělské kultury 
XEO Extrémně erozně ohrožené území 
ZCHÚ Zvláště chráněná území 
ZP Zemědělský podnik 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZÚ Zastavěné území 
ZÚR Zásady územního rozvoje 
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1 Úvod 

V Návrhové části územní studie krajiny pro SO ORP Opava byly na základě zjištěných problémů v etapě 
I. Doplňující průzkumy a rozbory zpracovány návrhy opatření a doporučení především pro obce – v 
následujících tematických oblastech: 

• Urbanizace, sídla, krajina 

• Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

• Ohrožení erozí, zemědělství 

• Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  

• Prostupnost krajiny  

• Rekreace a turistický ruch, 

• Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území 

• Brownfields, znečištění a kontaminace  

 

Problémy, návrhy a doporučení jsou shrnuty v Příloze č. 1 - Karty obcí, které jsou samostatnou přílohou 
Návrhové části ÚSK. 
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2 Stanovení cílové vize krajiny 

2.1 Východiska a odůvodnění řešení 

Cílová vize krajiny (ve smyslu zadání ÚSK) je dána stanovením cílové kvality (v dřívějším pojetí 
charakteristiky) krajiny.  

Adekvátní stanovení cílové kvality krajiny je přitom významně ovlivněno změnou překladu vlastní EÚK 
(její aplikace vychází ze zadání ÚSK): 

Původní překlad: 

Cílová charakteristika krajiny znamená přání a požadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů 
krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány. 

Nový překlad: 

„Cílová kvalita krajiny“ znamená vyjádření požadavků a přání lidí na charakter prostředí, v němž žijí, 
formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány. 

 

Uvedená změna vede nejen k terminologickým změnám, ale i k přesunu důrazu na širší pojem 
charakter prostředí, který je možno spojovat s komplexnějším měřítkem kvality - tj. udržitelným 
rozvojem krajiny (jež je deklarován v druhém odstavci preambule EÚK). Rozbor udržitelného rozvoje 
je přitom dlouhodobě prováděn v rámci ÚAP na úrovni kraje i SO ORP. Otázkou je jeho stávající kvalita 
a argumentační využití pro rozhodování, zejména ve vztahu k volné krajině a krajinným okrskům jako 
hierarchicky nejmenším přirozeným územním celků krajiny.  

 

EÚK Důvodová zpráva I/39 (neaktualizovaný překlad) 

„Cílová charakteristika krajiny“ je detailním stanovením charakteristik, jimiž si přejí být obklopeni 
místní obyvatelé, jakmile byl jednou konkrétní typ krajiny identifikován a popsán. 

 

Cílovou kvalitu krajiny tak můžeme definovat jako dlouhodobou „vizi“ optimálního využití krajiny 
vedoucí k udržitelnému rozvoji území, s ohledem na její stav (hodnoty, dynamiku a vazby),  potenciál 
a percepci obyvatel, kteří krajinu využívají.   
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ZÚR MS kraje (aktualizace č. 1) v kap. F Stanovení cílových charakteristik krajin uvádí:   

„ 80. Společnými podmínkami k dosažení cílových charakteristik krajiny ve specifických krajinách, na 
jejichž území leží vymezené kumulované přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nadmístního významu, 
jsou: 

 Dbát na zachování vizuálního vlivu přírodních a kulturních dominant v krajinných 
panoramatech i v dílčích scenériích, minimalizovat narušení pohledové siluety vymezených 
hodnot v krajinných panoramatech konkurenčními stavbami. 

 Respektovat „genius loci“ území kumulovaných přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.“ 
 

Stanovení cílových kvalit krajiny (krajinných okrsků) na vymezení podle aktualizace ZÚR MSK 
navazuje, samotné vymezení cílových kvalit v rámci krajinných okrsků této ÚSK  je však širší (zejména 
s ohledem na EÚK a praktickou využitelnost – navazující rámcová doporučení komplexního pojetí 
ochrany, péče a plánování krajiny). Cílová kvalita krajiny tak nově odráží, jak obecný požadavek 
udržitelného rozvoje území, požadavky opatření v rámci struktur krajiny (s důrazem na primární 
přírodní struktury) tak i zjištěné a vyhodnocené požadavky obyvatel území. 

2.1.1 Postup řešení 

K formulaci cílové kvality je přistoupeno: 

 S ohledem na komplexní stav poznání krajinných okrsků (výchozím podkladem jsou zejména 
stávající ÚAP, doplnění průzkumů a rozborů v rámci ÚSK). 

 Na základě zjištění z dotazníkového šetření a konzultací s představiteli obcí. 
 Stanovení cílové kvality v podrobnosti za jednotlivé struktury krajiny, témata a vybrané jevy, 

jejich hodnocení z hlediska stavu (a potenciálu), dynamiky (trendů), (potřeby) ochrany a 
významu (váhy pro udržitelný rozvoj území), nikoliv např. pouze z hlediska ochrany přírody, 
vlastního životního prostředí. 

 Vymezení potenciálů se opírá o jejich popis v rámci provedených průzkumů, zásadní je celostní 
uchopení těchto potenciálů (generalizace za pilíře udržitelného rozvoje) s ohledem na jejich 
významnost (v měřítku ČR, regionů), nakolik jsou determinující pro vývoj krajiny. 

 

Zatímco u cílové kvality v přírodní krajině je možno předpokládat zvýšené ochranářské zaměření, 
v městské a příměstské je pak zásadní antropocentrický přístup (např. vytváření podmínek pro kvalitní 
bydlení). Velikost krajinných okrsků sama o sobě vyvolává potřebu generalizace kartografického textu 
mapových podkladů, ale i formulace rámcových podmínek doporučení. Prvotně ze zadání ÚSK vyplývá, 
že nejde o nalézání detailů pod určitou významovou hranici, ale o zobecňování doporučených řešení 
v rámci krajinných okrsků.  
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3 Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití 
krajinných potenciálů 

3.1 Zpřesnění typů krajin a cílových charakteristik krajiny 

Typy krajin byly převzaty z Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje  Moravskoslezkého kraje, kterou 
zpracovala společnost Atelier T-plan, s.r.o., 2017. ZÚR MSK vymezují typy krajin jako jednotlivé 
specifické krajiny a jako dílčí skladebné části oblastí specifických krajin. Pro každou specifickou krajinu 
ZÚR MSK stanovují charakteristické znaky a cílové charakteristiky včetně podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení.  

V SO ORP Opava byly vymezeny tyto typy krajin: 

B-04 - 84c. Lichnov 

Cílová charakteristika 

Zemědělská až lesozemědělská krajina s výraznými toky Opavy a Čižiny s množstvím nespojitých lesních 
porostů ve střední části a s většími lesními komplexy ve východní části. V centrální části oblasti je 
relativně bohatě zastoupena rozptýlená krajinná zeleň ve formě remízků a keřových lemů 

B-05 - 84d. Slezská Harta 

Cílová charakteristika 

Krajina s výraznou a nenarušenou scenérií Velkého a Malého Roudného, Měděného vrchu a Měděnce.  

B-06 - 84e. Horní Benešov 

Cílová charakteristika 

Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími lesními celky a doplněnými 
strukturami rozptýlené nelesní zeleně. 

B-07 - 84f. Brumovice – Stěbořice 

Cílová charakteristika 

Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou rozptýlené zeleně 

B-08- 84g. Budišov – Vítkov 

Cílová charakteristika 

Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav (stop členění plužiny). 
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B-09 - 84h. Hradec n. Moravicí – Melč 

Cílová charakteristika 

Krajina kaňonovitého údolí Moravice s proměnlivými sceneriemi meandrujícího toku a zalesněných 
údolních svahů. 

B-10 - 84i. Kyjovice – Pustá Polom 

Cílová charakteristika 

Členitá krajina s velkými celky lesních porostů a zahloubenými lesnatými údolími s limitovaným 
rozsahem nových ploch obytné zástavby u vesnických sídel. 

B-11 - 84j. Oderské vrchy 

Cílová charakteristika 

Krajina údolí řeky Odry se zachovanými lužními lesy, nivami a smíšenými lesy ve svazích. 

C-03 - 85b. Opava – Kravaře 

Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou 
strukturou rozptýlené zeleně v zemědělské krajině. 

V rámci kapitoly jsou pak popsány jednotlivé okrsky a způsob, jak bylo přistoupeno k jejich navržení. 
Jednotlivé okrsky jsou pak popsány a jsou navržené rámcové podmínky využití a doporučení opatření.   

3.2 Návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot 
a potenciálů 

3.2.1 Ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů 

Využití krajinných potenciálů 

Podle metodického pokynu ÚSK: „Potenciál krajiny / krajinný potenciál je schopnost krajiny 
poskytovat určité možnosti a předpoklady pro různorodé využívání krajiny s cílem uspokojit potřeby 
lidské společnosti.“ Jedná se o definici silně antropocentrickou – otázkou je definování potřeb lidské 
společnosti, které jsou proměnlivé a mnohdy rozporuplné (současné fenomény rostoucích požadavků 
na kvalitní obytné a zejména životní prostředí jsou v rozporu s reálnými trendy růstu automobilizace, 
rekreace (cestovního ruchu), ale i suburbanizace (zejména růstu druhého rychlení, jako nejrychleji 
rostoucího segmentu v sídelní struktuře).  

Například v případě rekreace se jedná o její lokalizační předpoklady (klimatické podmínky, reliéf, 
tradice, atd.) a realizační předpoklady (tj. ubytovací kapacity, služby, komunikace, propagace, móda). 
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Optimální využití krajinných potenciálů generuje hodnoty území, přitom v souladu s EÚK je základním 
měřítkem hodnot vnímání této krajiny lidmi.  

Poznání hodnot území je předpokladem definování cílové kvality krajiny v rámci působení přírodních 
a lidských faktorů.    

Vymezení potenciálů krajinných okrsků se opírá o jejich popis v příslušných kapitolách průzkumů a 
rozborů. V etapě návrhu je zásadní celostní uchopení těchto potenciálů (generalizace za pilíře 
udržitelného rozvoje) s ohledem na jejich významnost (v měřítku ČR, regionů). Je nutno zvažovat 
nakolik jsou determinující pro vývoj krajiny (například atraktivita bydlení pro vývoj sídelní struktury a 
tlaku na krajinu, přírodní potenciál pro omezení antropogenního tlaku na krajinu). 

Tabulka 3-1: Přehled krajinných potenciálů SO ORP Opava 

Potenciál –  
ÚSK Opava  

Hodnocení 
 

Poznámka 

A biotický Zejména lokální význam, regionální 
význam ve vazbě na údolí Moravice, 
částečně i Hvozdnice a Hořiny.    

Hlavní součást primární struktury, 
zásadní vliv na pilíř životního prostředí, 
významný zdroj rekreační atraktivity 
území. 

B kulturní V rámci MS kraje regionální význam – 
Opava, Hradec nad Moravicí, zřejmě i 
např. Holasovicko.  

Součást terciární struktury, v rámci pilíře 
soudržnosti obyvatel území spíše chápán 
včetně historického formování 
„povědomí“ obyvatel (specifika 
Hlučínska).  

C produkční 
(zemědělský a lesní) 

Zemědělský hodnocen dle tříd 
ochrany ZPF odpovídajících kódům 
BPEJ, podobně i lesní (soubory lesních 
typů). V rámci ČR se jedná lokaci 
nadprůměrně úrodných půd, zejména 
v okolí města Opavy.  

Význam lesní a zemědělské produkce na 
HDP a zaměstnanosti je malý, velký 
v rámci místních ekonomik a zejména 
potravinové „soběstačnosti“, v zadání 
ÚSK absentoval mimoprodukční 
potenciál, který je stále významnější.  

D vodohospodářský Zejména lokální význam, regionální 
význam ve vazbě na vodní nádrž 
Kružberk,  

Propracované komplexní pojetí využívání 
vodohospodářského potenciálu, význam 
vzrůstá v rámci klimatických změn i 
očekávání občanů v této oblasti (ochrana 
před erozí, přívalovými dešti). 

E surovinový Nízký význam v rámci hospodářského 
pilíře, regionální význam má těžba 
kamene.  

Pravděpodobnost využívání lokálních 
ložisek klesá pod jejich nízkou 
rentabilitou těžby, trhy surovin jsou stále 
více globální. 

F sídelní Obecně je sídelní potenciál SO ORP 
Opava průměrný, výraznější projevy 
suburbanizace jsou v jižním a 
jihozápadním okolí Opavy a v západní 
části SO ORP Opava (ve vazbě na 
město Ostravu). 

Tvořen zejména tlakem na rozvoj prvního 
a druhého bydlení a ploch pro podnikání. 

G rekreační V rámci MS kraje regionální význam 
v okolí Hradce nad Moravicí, zřejmě i 
např. v okolí Budišovic a Hvozdnice.   

Omezený rekreační potenciál sídel 
v intenzivně využívané zemědělské 
krajině generuje objektivní tlak na 
mimoprodukční funkce zemědělství. 
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Návrh opatření pro ochranu a rozvoj potenciálů 

Hlavní hodnotou krajiny SO ORP Opava je podobně jako u většiny území ČR její sekundární struktura 
– hospodářský pilíř, přičemž jeho základ většinou tvoří tradiční výrobní odvětví s neustálým rostoucím 
podílem služeb.  Postavení zemědělství a lesního hospodářství je dáno převažujícím osídlením území 
(většinou příměstská a zemědělská krajina). Ochrana životního prostředí a rekreační funkce území 
generuje zvýšenou potřebu mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesů. Tento obecný přístup - 
posilujících pilíř životního prostředí je žádoucí na většině řešeného území.  Územní diferenciace 
primární struktury (z hlediska rozrůznění její kvality a ochrany je značná), otázkou je vnímání této 
primární struktury obyvateli území a širších regionů (nakolik je pro ně hodnotou v konfrontaci 
s hodnotami jinými – např. rostoucím tlakem – poptávkou na rekreační využití krajiny, rozvojem 
osídlení). 

U sekundární struktury je možno vycházet ze skutečnosti, že rozvojový potenciál všech složek 
(sídelní, produkční, rekreační) je spíše průměrný, mimořádný rekreační potenciál je indikován u 
Hradce nad Moravicí, Opavy a Budišovic. Rekreační využití (potenciál) není tak vysoké, aby vedlo ke 
klasifikaci krajinných okrsků jako rekreačních.  

Rozsah suburbanizačních projevů je z hlediska ČR na území SO ORP  průměrný, výrazná v návaznosti 
na Opavu a Ostravu. Suburbanizační tlak na krajinu vedl ke klasifikaci části okrsků jako příměstských 
krajin, nebyl však jediným kritériem.  

Terciární struktura – vnímání krajiny bylo v jižní a západní část SO ORP negativně ovlivněno 
hospodářským pilířem (podmínkami zaměstnanosti), to vyvolávalo tlak na migrace obyvatel zejména 
z menších obcí. Vlastní terciární struktura – vnímání specifik krajiny obyvatelstvem je výrazně 
ovlivněno regionálním povědomím (příslušnost k Hlučínsku na severovýchodě SO ORP Opava).  

  

Při stanovení agregovaných potenciálů území je nezbytné připomenou, že jejich posuzování na úrovni 
obcí (katastrálních území) je za jednotlivé dílčí potenciály mnohdy problematické, vhodnější je analýza 
potenciálů za přirozené regiony – v rámci ÚSK za nově vymezené krajinné okrsky. Z praktického 
hlediska je nezbytné připomenout, že existují různé potenciály území generující a představující různé 
hodnoty. Při využívání krajiny člověkem je mnohdy nezbytné rozhodnout o prioritách z celé řady 
hledisek, expertní stanovisko je jeden z podkladů, stále větší význam je zde přikládán místním 
komunitám. 
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3.3 Návrhy opatření a doporučení pro zachování a zlepšení stavu 
přírodních hodnot 

Tato kapitola staví na výsledcích předcházející analytické části ÚSK (Průzkumy a rozbory ÚSK, EKOTOXA 
2017) a soustředí se na obce s největšími problémy v tématu ochrana přírody 3.  

V kapitole jsou představeny návrhy opatření a doporučení pro zachování a zlepšení stavu přírodních 
hodnot a doporučení pro používání jednotlivých typů návrhů. Zásadním výstupem návrhové části 
v tématu ochrana přírody jsou příslušné části v Kartách obcí (příloha) a v Hlavním výkrese ilustrující 
možná opatření a návrhy (viz Datové výstupy ÚSK). V textu níže jsou popsány principy navrhování 
opatření a typy návrhů obecně. V Kartách obcí jsou specifikovány pro každou obec zvlášť. Návrhy 
vychází z vize optimálního fungování krajiny pro horizont několika desetiletí (např. nebere tedy ohled 
na současné dotační podmínky v zemědělství) a jejich základem je ekosystémový přístup ke krajině4. 
Hlavním cílem je napomoci zajištění dostatku prostoru v krajině pro přírodní biotopy, zelenou 
infrastrukturu a ekosystémové služby.    

3.3.1 Shrnutí problémů z analytické části   

Návrhová část ÚSK se v tématu ochrana přírody se soustředí, jak už bylo uvedeno výše, na obce 
s nejhorším celkovým hodnocením v tématu ochrana přírody tedy na území obcí, které byly 
v analytické části hodnoceny stupněm 3 alespoň ve dvou z pěti parametrů ochrany přírody:  

- Počet obcí se zvlášť nízkým KES a celkovou ekologickou stabilitou: 19 obcí  
- Počet obcí s hodnocením 3 v kategorii rozloha zvláště chráněných území: 33 obcí  
- Počet obcí s trendem snižování výměry ekologicky stabilních ploch: 2 obce, 23 obcí mírnější 

snížení  
- Počet obcí se zvlášť nízkou výměrou biotopů: celkem 26 obcí  
- Počet obcí s hodnocením 3 v kategorii migrace: celkem 3 obce (Hradec nad Moravicí, Pustá 

Polom, Jakartovice)  

3.3.2 Typy návrhů  

Návrhy za oblast ochrana přírody a ekologická stabilita krajiny reagují na výše uvedené problémy a 
zahrnují: 

                                                             
3 Detailní hodnocení pro jednotlivé obce je uvedeno v Tabulce problémů, která je přílohou Územní studie krajiny 
(Ekotoxa 2017).  
4 Ekosystémový přístup se soustředí nejen na ochranu druhů, ale také biotopů a tvorbu ekosystémových služeb 
v krajině (Machar, Drobilová 2012; de Groot et al. 2010). Zásadní roli zde hraje vytvoření vhodné kombinace land 
use a krajinných prvků – jsou to neprodukční plochy, které sice neslouží k produkci tržních plodin a dřeva, avšak 
další ekosystémové služby, které poskytují, jsou zásadní a jejich hodnota je vysoká. Základní klasifikaci a finanční 
ocenění neprodukčních ekosystémových služeb, mezi které se řadí např. zadržování vody, snižování znečištění a 
také podpora biodiverzity, je možné dohledat např. ve Vačkář et al. (2014, str. 18).   
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1. Vymezení nových významných krajinných prvků (VKP) – kompenzace nedostatku ploch 
vyčleněných pro ochranou přírody; prostředek ochrany kvalitnějších biotopů a krajinných 
prvků 

2. Zvýšení výměry ekologicky stabilních ploch (ESP) v obcích s nestabilní a mírně nestabilní 
krajinou – byl proveden výpočet nových ESP, které je potřeba vymezit v územních plánech obcí 
(viz příloha Karty obcí), popis funkčních typů těchto ploch včetně doporučení týkající se 
procenta nových biotopů, které je potřeba do krajiny doplnit, aby krajina lépe fungovala a 
jejich vhodné distribuce v území. Je počítáno s tím, že návrhy zpracované v rámci dalších témat 
(např. protierozní opatření, nové vodní plochy) budou zařazovány mezi nové ekologicky 
stabilní plochy, jelikož svou podstatou přispívají k lepšímu ekologickému stavu krajiny5.   

3. Doporučení pro zajištění lepší migrační prostupnosti pro velké savce – doporučení pro 
omezení konfliktů zastavitelných ploch v migračně významných územích (MVÚ) a další 
doporučení týkající se migrace velkých savců.  

4. Další doporučení týkající se rizik působících na biodiverzitu 

3.3.3 Přehled návrhů za téma ochrany přírody a ekologické stability krajiny  

. Podklad pro vymezení nových VKP (významných krajinných prvků) 

1.1 VKP niva – převzato ze studie KUK 2014 

1.2 Další VKP – nově vymezené lokality pro možné registrované VKP 

2. Podklad pro zvýšení výměry ESP (ekologicky stabilních ploch) 

3. Doporučení týkající se migrace – jsou zpracována ve speciální kapitole viz Návrh zpřesnění migračně 
významných území 

4. Další doporučení týkající se rizik působících na biodiverzitu – jsou prezentována ve zvláštní kapitole 
Doporučení opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity 

3.3.4 Podklad pro vymezení nových VKP (významných krajinných prvků)  

Výstupem je soubor podkladů sloužících pro vymezení nových významných krajinných prvků. Podklady 
obsahují datové vrstvy „Další VKP“ a datové vrstvy - s hranicemi VKP niva. Podrobnější informace k VKP 
v obcích jsou uvedeny v příloze Karty obcí a také ve studii Významný krajinný prvek ze zákona údolní 
niva (EKOTOXA 2014).   

Členění výstupů je následující:   

 1/ VKP údolní niva (vymezení VKP bylo provedeno) 

                                                             
5 V ojedinělých případech může docházet k situacím, kdy nový návrh např. za téma vodohospodářství je v místech 
se současným výskytem biotopů. Takových kolizí je ale minimum a budou řešeny individuálně.  budou přispívat 
k zlepšení e bude docházet k pozitivním vazbám mezi jednotlivými návrhy 
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 2/ Další typy VKP – nově vymezeno  

3.3.5 VKP údolní niva   

VKP nivy byly vymezeny pomocí GIS analýz a ověřeny v terénu, metody práci jsou popsány v EKOTOXA 
(2014). Bylo vymezeno celkem 52 lokalit. Podrobnost zpracování by měla být dostačující jako podklad 
pro vyhlášení významných krajinných prvků.  

Hlavními přínosy vymezení VKP niva v územních plánech (a následné úpravy využití krajiny) je posílení 
ekosystémových funkcí v krajině a zvýšení veřejných statků, tj. nepeněžních benefitů, které krajina 
poskytuje jejím obyvatelům. Jedná se o komplex neprodukčních služeb, které zkvalitňují funkce krajiny 
(ochrana biodiverzity, půdoochranná funkce, snížení úniku dusíku do vod, vodozádržná funkce atd.)6.  

Doporučený management: V plochách VKP niva by v územním plánu měly být co nejméně používány 
herbicidy, pesticidy a hnojiva, což by měl územní plán zohledňovat výběrem optimálních funkčních 
ploch. Pokud je v části VKP niva zahrnuto pole, je nejlepší tuto plochu navrhnout jako zatravněné 
zemědělské plochy, krajinnou zeleň, rekreační plochy nebo les. Prioritní z tohoto ohledu je 
optimalizace funkčního využití u ploch blízko k toku. Pokud je plocha nově zatravňována je po stránce 
údržby velmi vhodné zatravnění v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) 
z Programu rozvoje venkova.  

Problematika VKP niva u rozsáhlejších niv  

- Aktuální využití území je v mnoha VKP niva nevhodné – zejména používání chemikálií a 
nadměrná orba představují problém pro biodiverzitu, snižují regulační funkce nivního 
ekosystému (v současnosti tak důležité zadržování vody a její čištění od chemikálií používaných 
v zemědělství).  

- Je méně pravděpodobné, že by v krátkodobém horizontu bylo možné optimálně změnit využití 
území (př. zatravnit desítky hektarů), přesto hranice VKP niva je potřeba převzít do územních 
plánů a promyslet, jak toto území využívat přírodě bližším způsobem. 

- V ÚP je potřeba co největší plochu z VKP niva, prioritně v blízkosti toku, vymezit jako 
zatravnění, lesní plochy či plochy přírodní a plochy určené k revitalizaci toků (tj. ne orná půda 
a zastavitelná plocha) 

- U regulovaných toků vymezená VKP niva do jisté míry představuje i formu „územní rezervy“ 
pro revitalizaci toku          

3.3.6 Další typy VKP  

V ORP je s výjimkou území Opavy v současnosti velmi nízký počet registrovaných VKP. Ochrana 
cennějších přírodních ploch mimo území ZCHÚ před snižováním jejich kvality je nedostatečná. Účelem 
                                                             
6 Základní přehled ekosystémových služeb je např. ve Vačkář, David. Ekosystémové Služby a Jejich Využitelnost v 
Ochraně Přírody, 2016. https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/CZV/prednasky/2016/david-vackar-
ekosystemove-sluzby 
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návrhu je přispět ke změně tohoto stavu, a to pomocí větší ochrany biotopů, které jsou v relativně lepší 
kondici. Pro skutečnou změnu stavu je takto předběžně vymezená VKP potřeba registrovat 
(samozřejmě je zde nutnost prověřit stav daných ploch a podniknout administrativní kroky). VKP bývají 
typicky navrhovány státní správou, ale mohou být iniciovány i jiným subjektem (například obcí nebo 
neziskovou organizací).   

Pro vymezování ploch potenciálně vhodných pro vymezení VKP bylo použito více kritérií: 

 přednostně byly použity kvalitnější biotopy mimo zvláště chráněná území 
 přednostně ohroženější biotopy (z hlediska managementu jsou ohroženější trvalé travní 

porosty, mokřady a některé mozaiky) 
 v obcích, kde existují biotopy, které splňují výše uvedená kritéria, byly takové lokality zařazeny 

do datové vrstvy a zobrazené v Hlavním výkresu s názvem DALŠÍ VKP 
 také navrhujeme k registraci vybrané zachovalé struktury krajinných prvků (remízky), které 

mají pozitivní vliv na ekosystémové služby 

V ORP se nachází poměrně velké množství obcí, kde je výměra biotopů velmi nízká a ještě nižší je 
výměra kvalitnějších biotopů. Jsou to Chlebičov, Hlavnice, Služovice, Otice, Jezdkovice, Opava, 
Oldřišov, Neplachovice, Dolní Životice, Velké Hoštice, Holasovice a Mladecko.   

V obcích s nedostatkem kvalitnějších biotopů byly jako možné lokality nových VKP vybrány i jiné, méně 
kvalitní biotopy. Důvodem v tomto případě není primárně ochranářský (tedy zachování kvality 
přírodních lokalit), ale o to zachovat alespoň zbývající přírodní hodnoty a upozornit místní obyvatele i 
návštěvníky na přítomnost zajímavějšího místa v krajině. Rovněž registrace VKP může pomoci lepšímu 
managementu lokalit, tedy i menší degradaci. Do širšího výběru pro VKP byly zařazeny všechny biotopy 
s hodnocením kvality 1 a 2, které se nenachází v žádném zvláště chráněném území. Do výběru byly 
zahrnuty i plochy lesů či dalších krajinných struktur, které jsou VKP ze zákona, a to z toho důvodu, že 
registrované VKP (pokud uvažujeme současné legislativní prostředí) dává lepší možnost ovlivnit 
management lokality, než VKP ze zákona.  

3.3.7 Rámcové podmínky využití VKP   

Plochy s rozdílným způsobem využití v územním plánu: nové VKP by v územních plánech měly být 
vymezovány nejlépe jako krajinná zeleň nebo přírodní plocha. Možnými typy využití jsou i zatravněná 
plocha, les, ostatní plocha a v nezbytných případech jiné funkční typy. VKP by neměly být vymezovány 
jako orná půda, zastavitelné a zastavěné území. Zvláště důležité je vymezit nová VKP v obcích s nízkou 
výměrou zvláště chráněných území.   

3.3.8 Rámcová doporučení pro VKP   

Při vymezování přesných hranic VKP je vhodné zacílit pozornost na nejzranitelnější lokality i typy využití 
území. Zranitelné jsou v posledních letech hlavně o TTP, které často není složité rozorat nebo zalesnit 
monokulturou, mozaiky a mokřady. Lesy mají větší „stabilitu“, nicméně i cennějším lesním biotopům 
může status VKP napomoci lepšímu managementu.   
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Lokalit vymezených jako možná VKP je poměrně mnoho, nicméně je praktičtější mít přehled o všech 
vhodných segmentech, než vymezit jen několik nejdůležitějších. Například pokud by vybraný biotop 
nebylo možné z nějakého důvodu registrovat jako VKP (nevyjasněné majetkové vztahy, biotop má ve 
srovnání s původním mapováním nižší kvalitu apod.), lze snadno najít alternativní biotop v příslušné 
vrstvě kvalitní_biotopy. Vymezování a registrace konkrétního VKP samozřejmě záleží na prioritách 
orgánů ochrany přírody a obcí – ÚSK poskytuje základní podklady a možnost volby mezi různými 
biotopy.  

Možné limity vymezování VKP podle podkladu odvozeného z mapování biotopů:  

- Neaktuálnost mapování – zejména pokud mapování probíhalo před více lety, mohlo dojít 
v lokalitách biotopů ke změnám (kvalita biotopů se mohla od doby mapování změnit) 

- Nepřesné vymezení hranic VKP skrze vrstvu biotopů – ve vrstvě biotopů mohou být hranice 
vymezeny nepřesně, někdy je praktické do VKP zahrnout i méně kvalitní biotop, který je 
v sousedství biotopu kvalitního apod. Datová vrstva z ÚSK Další_VKP je tedy jen podkladem, 
skutečné hranice VKP je nutné podle potřeby upravit.    

- V celém území ORP Opava existují stovky lokalit potenciálně vhodných jako VKP7. Může být 
vhodné registraci lokalit vhodných pro VKP prioritizovat, tedy zaměřit se na ty nejcennější 
nechráněné biotopy. Může být praktické zpracovat přesný postup, tj. kroky, kolik VKP vybrat, 
jakého typu (luční, mokřadní, mozaiky, lesní), ověření aktuální kvalitu biotopů v dané ploše, 
kompletace podkladů pro zahájení procesu registrace atd.  

3.3.9 Podklad pro zvýšení výměry ekologicky stabilních ploch 
v problémových lokalitách  

ESP pro obce s KES pod 0,3 a KES 0,3 – 0,8   

Opatření navrhovaná v ÚSK reagují na nedostatek ekosystémových služeb včetně biodiverzity v  obcích 
s výraznými problémy. Poznatky studií o vlivu zelené infrastruktury, důležitosti ekosystémových služeb 
a krajinných prvků potvrzují, že v nestabilních zemědělských krajinách má velmi důležitý vliv na zlepšení 
stav životního prostředí i zájmy ochranu přírody zvýšení výměry ploch, které nejsou ornou půdou a 
zastavěným územím8. Důležitá je samozřejmě i vhodná distribuce těchto ploch v území. V ÚSK jsme 
vytvořili sadu doporučení, které by měly napomoci kvalitnějším ekosystémovým službám v ORP pro 
člověka i ostatní organismy skrze zvýšení výměry ekologicky stabilnějších ploch.  

 
Pro zkvalitnění stavu krajiny u 33 obcí s minimem hodnotných přírodních ploch a často nízkou výměrou 
biotopů (tj. obcí hodnoceným stupněm 3 v parametru KES, KES je do 0,3) je potřeba navýšit KES o 0,15 

                                                             
7 Např. v ORP Tachov podle ÚAP 2016 počet registrovaných VKP převyšuje 1000 lokalit. 
8 Např. Šálek et al. (2018), Walz (2011), Lovell a Johnston (2009), Donald et al. (2001), Forman a Gordon (1986). 
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nebo výše, kdy už lze hodnotit krajinu jako ekologicky o něco stabilnější, s lepšími funkcemi.9 Zvýšení 
KES znamená zvýšit podíl ekologicky stabilnějších ploch (TTP, porosty dřevin, nelesní zeleň a remízy, 
menší vodní plochy, mokřady, zahrady, sady, lesy) vůči ekologicky nestabilním plochám (orná půda, 
zastavěné území, chmelnice). Pro obce, které mají KES v rozmezí 0,3 – 0,8 (hodnocení stupněm 2) a 
tedy jejich stav je lepší než u předchozí skupiny, ale většinou ne zcela uspokojivý, je vhodné v rámci 
územního plánování uvažovat o navýšení KES o cca 0,1 (v případě, že je na tom určité území lépe 
z hlediska distribuce krajinných prvků, je tato hodnota snížena). 

Doporučení k vymezení nových ekologicky stabilních ploch (ESP)  

Za ekologicky stabilní plochy jsou považovány lesy, vodní plochy, louky a pastviny (zatravněné plochy), 
sady, vinice, zahrady a mokřady (Míchal 1994). Ekologicky nestabilní plochy jsou orná půda, zastavěné 
plochy a chmelnice. Samozřejmě typy ploch se mezi sebou liší ve svém stupni ekologické stability, 
nicméně dělení na ekologicky stabilní a nestabilní plochy představuje zjednodušený model, který může 
být poměrně dobře využitelný v ÚSK. ESP tedy zahrnují neprodukční i produkční typy využití území. Je 
důležité rozlišovat mezi plochami přírodě blízkými, které většinou mají neprodukční funkci, a 
produkčními plochami, které většinou nejsou přírodními biotopy. Ovšem tomu tak nemusí být vždycky, 
např. i produkční les může být přírodě blízký a kvalitní z pohledu hodnocení biotopů, podobně 
vysokokmenný sad.  

- Do neprodukčních, ekologicky stabilních ploch se typicky řadí krajinná zeleň (př. remízky), 
ochranné lesy, mokřady.  

- Mezi produkční plochy: lesy (vč. rychle rostoucích dřevin), sady, vinice, vodní plochy (hlavně 
rybníky), zatravnění10.  

Dostatečné navýšení ekologicky stabilních ploch přináší širokou paletu výhod nejen pro biodiverzitu – 
pestřejší krajina zajišťuje lepší ekosystémové služby jakým je zadržování vody a ochrana drobných 
vodních toků proti vysychání (Zahrádková et al. 2015).  

Je zřejmé, že pro některé části ORP takové navýšení ekologicky stabilnějších ploch znamená výraznější 
změny využití území na plochách v řádech desítek hektarů. Chceme zdůraznit, že i další návrhy z ÚSK, 
zejména témata protierozní ochrana a vodohospodářská opatření, mají v mnoha případech větší 
požadavky na změnu funkčního využití ploch, než je potřeba z hlediska ochrany přírody a ekologické 
stability krajiny. Požadavky na změnu funkčního využití z jiných témat (př. ochrana proti erozi, 
protipovodňová ochrana) lze samozřejmě zahrnout do celkové plochy nových ekologicky stabilních 
ploch (typicky se jedná např. o zatravnění erozně ohrožených ploch).  

                                                             
9 Parametr KES má určité limity; zejména nevypovídá o distribuci ekologicky stabilnějších ploch v území, 
problematická je také použití kategorie tzv. ostatních ploch ve výpočtu KES podle ČSÚ (více viz kapitola Hodnoty 
ochrany přírody, Územní studie krajiny ORP Opava, Průzkumy a rozbory).  
10 Problematika ekonomické (ne)výhodnosti zatravnění bývá mezi zemědělci často zmiňována, nicméně v územní 
studii krajiny je k ní přihlíženo jen okrajově. Je pravděpodobné, že ÚSK bude doporučovat více ploch zatravnění, 
než může být v současné době ekonomicky únosné pro zemědělské subjekty. ÚSK vychází z toho, že nastavení 
dotací se v průběhu času mění a je pravděpodobné, že za 15-20 let budou podmínky jiné. Při zpracování ÚP je 
potřeba rozpracovat doporučení ÚSK a usilovat o maximální možnou udržitelnost návrhu.  
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V území samozřejmě existuje více obcí s lepším hodnocením KES, které ale nemají dostatek přírodních 
ploch v některé části katastru (např. obec Jakartovice). Zpracovatel díky datům z dalších témat, 
zejména výměře velkých půdních bloků, zpracoval příslušná doporučení pro danou část katastru. Více 
informací je uvedeno v kartách obcí.  

V kartách obcí jsou uvedena následující doporučení:  

1. Doporučení k celkové ploše nových ekologicky stabilních ploch (ESP), které je potřeba vymezit 
v ÚP a přibližných směrech a lokalitách, kde je vhodné je umístit. Přesná lokalizace ESP a jejich 
výměry nejsou v ÚSK zpracovány (tento krok by byl kontraproduktivní při zpracování územních 
plánů i komplexních pozemkových úprav). ÚSK neřeší vlastnické poměry a další náležitosti, které 
by bylo nutné zpracovat, aby hranice ESP byly bezprostředně přenosné do územních plánů. To, 
že opatření nejsou vymezena přesně, dává větší flexibilitu pro navazující dokumentace. 

2. Uvádíme informaci, kolik procent z nových ESP by mělo být vymezeno jako biotopy, tj. přírodě 
blízkými plochami (např. druhově bohatý les, květnatá louka, mokřad apod.). Nebylo by vhodné, 
kdyby 100% nových ESP bylo produkčními monokulturami, právě naopak, v problémových 
obcích je nejlepší usilovat o co nejvyšší výměru nových biotopů, potenciálně přirozených na 
daném území (tj. více lesních biotopů, v Lechovickém bioregionu větší podíl travnatých biotopů).   

3. ÚSK zpracovává vzorové návrhy směrů, ve kterých by ESP mohly být umístěny, které mají 
sloužit jako ilustrace vhodného vymezení ESP. Vhodné rozmístění nových ESP je zpracováno 
v datové vrstvě ESP.  

4. V kartách obce je uvedena také informace k vymezování nových VKP a odkaz na Hlavní výkres, 
kde jsou vymezeny (viz předchozí kapitola) a komentář k migraci v území, pokud zde existuje 
problém.  

5. V případě území Opavy jsme převzali návrhy výsadeb a přírodních ploch ze studie Zelené hradby, 
které jsou v krajině velmi vhodně vymezeny. Plochy a linie ze Zelených hradeb přejímáme do 
návrhu ÚSK v původní datové vrstvě a velmi je doporučujeme ke zpracování do relevantních 
dokumentací a k realizaci. Návrhy za Zelené hradby nejsou tedy zařazeny do datové vrstvy ESP. 
V datové vrstvě ESP návrhy ze studie Zelené hradby pouze doplňujeme s ohledem na potřebu 
členit větší bloky orné půdy tzv. nášlapnými kameny pro posílení biodiverzity.   

Typy ekologicky stabilních ploch 

Výsledná výměra a rozmístění (lokalizace) nových ekologicky stabilních ploch v území obce by měla 
zahrnovat tyto typy ploch: 

1. Nové plochy biotopů (přírodě blízké lesy, mokřady, TTP, křoviny a další) – v ÚP by měly být 
vymezeny jako funkční plocha přírodní či krajinná zeleň. U většiny obcí s tímto doporučením by 
měly tvořit min 30 % z celkové výměry nových ekostabilních ploch, optimálně více (doporučená 
výměra se odvíjí zejména od hodnocení parametru biotopy – čím je nižší aktuální výměra 
biotopů, tím vyšší je procento nových doporučených biotopů). Distribuce ploch biotopů by měla 
následovat logiku ekosystémového přístupu11 a podporovat funkčnost stávajícího ÚSES. Nově 
vymezené plochy biotopů lze zařadit mezi interakční prvky ÚSES.  

                                                             
11 Ekosystémový přístup – zaměřuje se nejen na ochranu druhů, ale také biotopů a tvorbu ekosystémových 
služeb. ÚSK doporučuje do zemědělských, ochuzených území doplnit pestrou skladbu biotopů, které by přinesly 
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2. Navrhujeme maximální velikost půdního bloku (orná půda nepřerušená pásem TTP, 
dřevinným nebo jiným ekologicky stabilnějším prvkem) 30-40 ha. Vycházíme přitom z vlastních 
zkušeností i z doporučení z literatury (Sklenička 2016, Šálek et al. 2018).  

3. Koridory zelené infrastruktury kolem cest a ve velkých půdních blocích.  Zvláště zorněné polní 
cesty, které jsou v ČÚZK řazeny jako plochy ostatní – polní cesty bývají často ve vlastnictví obce. 
Je relativně snadné v těchto lokalitách realizovat výsadby zeleně. Je velmi vhodné tyto zorněné 
polní cesty vymezit jakožto plochy krajinné zeleně. Jsou velmi důležitým prostředkem pro 
zvýšení konektivity mezi stávajícími i nově vymezenými biotopy v krajině.  

4. V datové vrstvě ESP jsou vyznačeny také linie historických remízků a dalších krajinných prvků, 
které byly zničeny, a je velmi přínosné je obnovit. 

5. ESP zahrnují plochy určené k zatravnění v už vymezených VKP niva.  
6. Izolační zeleň v okolí obce (hygienická a estetická funkce) – je vhodné umístit plochy kolem 

průmyslových podniků a areálů 
7. Vymezení dalších ploch s vyšší ekologickou stabilitou (např. sady, vinice se zatravněním): 

v ukázkové vrstvě nejsou vymezeny, v ÚP je lze řešit podle požadavků dané obce.  
 

Typy ploch, kde dochází k průniku zájmu mezi více tématy ÚSK: 

1. Ochranné pásy kolem toků, a lokality potenciálně vhodné pro mokřady a biotopy podporující 
zasakovací funkci v krajině – jsou vymezeny přednostně v územích s nejhorším stavem 
přírodních hodnot. V okolí malých vodních toků, které se nachází ve velkých půdních blocích a 
kde není vymezena revitalizace, je potřeba vymezit ochrannou zónu snižující splach chemikálií. 
Možné funkční plochy jsou zde plochy přírodní nebo krajinná zeleň (tj. s dřevinami), les nebo 
zatravnění.   

2. Nové plochy pro protierozní a protipovodňová opatření také spadají do ekologicky stabilních 
ploch (typicky zatravnění, vodní plochy) – jsou navrhována v jiných tématech (vodohospodářství 
a protierozní opatření) viz příslušné kapitoly této studie  

3. Nové plochy lesů – obce, kde by prospělo zalesnění území, jsou uvedeny v kapitole o lesích, 
specifikace je také v Kartách obcí. 

4. Stávající těžené lomy, kde je po ukončení těžby plánováno využití podporující zájmy ochrany 
přírody a ekologické stability krajiny jsou celkem dva, viz následující Tabulka Stávající těžené 
lomy vhodné v budoucnu jakožto plochy podporující ochranu přírody. V obou případech je 
ukončení těžby vzdálené, stejně i potenciální využití pro ochranu přírody 

 

 

Tabulka 3-2: Stávající těžené lomy vhodné v budoucnu jakožto plochy podporující ochranu přírody 

Obec  Název DP  Typ  Období využití  Plán po ukončení 
těžby  

                                                             
různorodou skladbu ekosystémových služeb (např. nové plochy přírodě blízkých lesů a hájků, remízky, zatravnění, 
ochranné pásy kolem toků, mokřady a tůně a další podle místních podmínek).    
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Hradec n. 
Moravicí  

Bohučovice  Těžený  do 2065  Postupná rekultivace, 
přirozená sukcese a 
zalesnění, travní 
porosty, vytvoření 
vodní plochy  

Litultovice  Litultovice  Těžený  dlouhodobé  Postupné ozeleňování 
a zalesňování - 
rekultivace 
zalesněním  

Zdroj: EKOTOXA s.r.o.2018,ÚAP 

Výše uvedené typy ploch jsou ilustračně vymezeny v Hlavním výkresu a datová vrstva ESP v datovém 
modelu. Je ponecháno na řešení každého územního plánu, jakou přesně zvolí skladbu ekologicky 
stabilních ploch a jejich distribuci. ÚSK v kartách obcí každé obci uvádí doporučení, které by 
v územním plánu měly být provedeny konkrétními funkčními plochami. Měřítko ÚSK (míra 
podrobnosti zpracování dokumentu) nutí k určité schematičnosti v návrzích, tj. ukázky návrhů nových 
ekologicky stabilních ploch jsou schematické, nejde je použít bez úpravy do územních plánů (výstupy 
ÚSK jsou podkladem pro zpracování ÚP, kdy příliš přesný návrh by byl v konečném důsledku 
kontraproduktivní). Schematičnost ÚSK umožňuje naopak při zpracování ÚP dostatečnou svobodu při 
vymezení přesné lokalizace, rozlohy a typu biotopů a zelené infrastruktury.   

Při pohledu na současný stav je zřejmé, že založení potřebných krajinných struktur a ekologicky 
stabilních ploch (ESP) obecně nebude možná bez odpovídajících změn v nastavení dotací 
v zemědělství, možnostech výkupu pozemků a financování údržby krajiny i povědomí společnosti. 
Cílem ÚSK není řešit i tuto problematiku; nicméně právě ÚSK představuje důležitou vizi krajiny, jak 
by mohla vypadat, aby fungovala lépe, jak rozsáhlá změna ve využití krajiny by měla postupně 
nastat. ÚSK tím poskytuje:   

 Představu o tom, v jaké míře je potřeba změnit využití krajiny, aby došlo k markantnímu 
zlepšení současného stavu  

 Informace pro lepší sestavení územních plánů  
 Podklad pro příslušné orgány statní správy  
 Zdroj dat pro ministerstva a další orgány, které mohou v dlouhodobém horizontu regulovat 

např. dotace pro zemědělství a výkup pozemků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro realizaci 
návrhů z ÚSK 

 

3.3.10 Interakce návrhů nových ESP s ÚSES 

Směry ESP vymezené v shapefilu ESP se nepřekrývají s ÚSES, nýbrž síť ÚSES doplňují. Pokud uvážíme 
dopady klimatických změn na vysychání krajiny včetně drobných toků, nelze předpokládat, že pouze 
síť ÚSES dokáže zajistit veškeré ekosystémové služby v krajině jakým jsou právě zadržování vody, 
stabilizace mikroklimatu i poskytování úkrytu a potravy pro různé živočichy včetně drobné zvěře (zajíci, 
koroptve apod.). 
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Plochy dosud nerealizovaných ÚSES je potřeba do doporučné výměry ESP započítat přednostně, 
podobně jako návrhy PEO (biotechnická opatření, zatravnění) a PPO.  

Příklad výpočtu: V obci je navrženo nerealizované ÚSES (biocentrum a biokoridor) o výměře 10 ha a 
několik biotechnických opatření o výměře 25 ha. Navrhovaná výměra nových ESP je 45 ha.  

Postup: 45 ha – 10 ha – 25 ha = 10 ha. V území tedy je kromě ÚSES a biotechnických opatření potřeba 
vyčlenit dalších 10 ha nových ESP v doporučené distribuci (nejčastěji se bude jednat o doplnění 
mimolesní zeleně). Obec například bude mít zájem obecní les, menší plochu pro zasakování vody (lužní 
lesík, mokřad nebo háj), aleje a několik pásů zatravnění, které dohromady budou mít výměru zhruba 
10 ha.  

Kontrola výměry biotopů v nových ESP: 

Min 50% ze 45 ha má tvořit přírodní biotopy, tj. 22,5 ha. 10 ha ÚSES bude to této kategorie spadat 
přímo. Dalších 12,5 ha nebo více z ostatních opatření by mělo svým charakterem biotopům 
odpovídat. V tomto případě obec předpokládá, že protierozní opatření budou ponejvíce zatravnění, 
část z nich druhově bohatou směsí, aleje se k přírodním biotopům budou blížit jen velmi omezeně v 
některých úsecích, avšak obecní les a remízky budou přírodě blízkými plochami.  Je velmi důležité 
zařazovat do návrhů přírodní biotopy z formační skupiny biotopů T Sekundární trávníky a mokřadní 
biotopy. Smyslem návrhu je dosáhnout potřebné pestrosti a vyváženosti přírodě blízkých ploch v 
krajině. Důrazně doporučujeme plošně nezalesňovat stávající trvalé travní porosty.  

 

3.3.11 Problematika interakce mezi KoPÚ a ÚSK   

Rámcové doporučení pro zpracovatele KoPÚ: do plánu společných zařízení KPÚ je velmi důležité 
zapracovat požadavek na dostatečnou výměru a vhodnou distribuci ekologicky stabilních ploch (ESP) 
a minimální výměry biotopů (přírodě blízkých ploch). Výše nových ESP je uvedena po obcích v Kartách 
obcí.  
Cílem ÚSK není důkladněji zpracovat problematiku, jak postupovat v obcích s už zpracovanými KoPÚ. 
Cílem ÚSK je poskytnout vizi, jak by mohla vypadat krajina v ORP potažmo v jednotlivých obcích, aby 
bylo dosaženo příznivějšího stavu pro člověka i přírody, a to bez ohledu na to, zda 1/ KoPÚ proběhla či 
nikoliv, 2/ zda v KoPÚ bylo vyčleněno dostatek ploch pro ekologická opatření. Obce s už proběhlým 
KoPÚ mohou uvážit realizaci některých opatření doporučených v ÚSK nad rámec KoPÚ. Je také 
pravděpodobné, že obce s dříve zpracovaným KoPÚ a stále nevyhovujícím stavem z hlediska ochrany 
přírody i dalších témat budou výhledově zpracovávat nová KoPÚ, kde bude možné doporučení ÚSK 
promítnout.      

3.3.12 Rámcové podmínky využití nových ESP  

Plochy s rozdílným způsobem využití v územním plánu: nové ESP by měly v každé obci být navrhovány 
jako soustava rozmanitých funkčních ploch – typicky zastoupeny by měly být plochy krajinné zeleně, 
přírodní plochy (oboje vhodné pro nové biotopy), plochy lesů a zatravnění (možné jako produkční i 
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biotopové plochy), mokřady, také sady, zahrady. Nově vymezené plochy biotopů (tj. neprodukční 
plochy) je dobré zařadit do nových interakčních prvků a stát se tak podpůrnou částí ÚSES.    

3.3.13 Rámcová doporučení týkající se nových ESP   

Ještě před vymezením konkrétních hranic jednotlivých ESP (při zpracování územního plánu) je potřeba 
provést konzultaci konkrétních požadavků obcí, orgánů ochrany přírody a dalších orgánů, aby byl 
vytvořen funkční návrh pro danou obec, navazující na okolní obce. Není realistické na úrovni ÚSK 
definovat přesné rozmístění ploch na úrovni parcel, ÚSK má jiný rozsah a měřítko výstupů, než je 
konkrétní vymezení jednotlivých ploch.   

Je rovněž zřejmé, že ne všechny nové ESP bude možné v dohledné době realizovat. Rovněž velké 
množství problémů z pohledu územního plánování nejsou v krajině tak podstatné – jde o to zanést do 
územního plánu  také myšlení účastníků územně plánovacích procesů vizi funkčnější krajiny a k této 
vizi se postupně propracovávat.  
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4 Návrh řešení potřeb člověka v krajině 

Využití dotazníkového šetření 

Pro zjištění potřeby člověka v krajině SO ORP Opava ÚSK bylo na začátku roku 2017 provedeno 
dotazníkové šetření v řešeném území SO ORP Opava. Obecně bylo vycházeno ze skutečnosti, že 
Evropská úmluva o krajině explicitně zdůrazňuje zásadní roli požadavků a přání lidí pro stanovení cílové 
kvality krajiny.  

V rámci zpracování územních plánů je doporučeno využívat formy dotazníkového šetření a to 
zejména u větších obcí (cca nad 2000 obyvatel) a u krajinných okrsků kde je toto opatření 
doporučeno.  

Struktura dotazníkového šetření by měla navazovat na výchozí obecná zjištění v definování hlavních 
problémů a potřebných opatření, optimálním řešením je použití dotazníku srovnatelného s obdobnými 
dotazníky.   

Definování hlavních problémů v rámci dotazníkového šetření ÚSK Opava: 

 Největší deklarovaný problém negativních dopadů dopravy – nejvýrazněji akcentují občané. 
 Jako druhý největší problém jsou vnímány negativní důsledky přívalových dešťů a splachy 

z půdy z okolních pozemků, eroze. 
 Podobně-shodně jsou vnímány nedostatečné možnosti cyklodopravy, jsou výrazně vnímané 

i skupinou ostatní (podobně jako nedostatečné sportovně rekreační možnosti). 
 Z výsledků je patrná vyšší kritičnost občanů než obcí, nejvyšší pak u skupiny ostatní, podobně 

je to u potřebnosti – návrhu opatření. 
 Nadměrná ochrana přírody není vnímána jako bariéra, nebrání rozvoji sídel, značná shoda 

názorů je patrná u všech tří skupin respondentů. 

Definování potřebnosti jednotlivých opatření, návrhů v rámci dotazníkového šetření ÚSK Opava:: 

 Občané požadují na prvním místě odstranění černých skládek („estetizace území-krajiny“, 
odstranění nejzávadnějších – zanedbaných, devastovaných nemovitostí, ploch). Tato místa 
jsou konkretizována v dalších otázkách a příloze.  

 Problém protierozní / protipovodňové ochrany požadují občané řešit na druhém místě, 
v logické návaznosti na definování problémů. 

 Rozšíření cyklostezek je v pořadí potřebnosti na 3. místě, viz podobně nedostatečné možnosti 
cyklodopravy jsou výrazně vnímané skupinou ostatní a občany. 

 Obce vnímají výrazněji než ostatní zejména potřebu rozšíření parkovacích ploch (i v krajině) 
a dovybavení území. 

Dále je doporučeno vzít v úvahu, že jako nejzávadnější území je možné obecně vymezit okolí 
devastovaných budov, ploch, skládek, často i bývalých zemědělských areálů. Jako nejpříjemnější území 
je deklarováno obvykle území s kvalitní, udržovanou zelení – zejména parky, lesy, konkrétně okolí 
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zámků (nejen Hradce n. M., Raduně), dále pak území v návaznosti na vodní plochy (okolí řek, Stříbrné 
jezero apod.). 

Občané jsou výrazně proti omezování volné návštěvnosti „vybraných lesů, parků“ a zejména pak 
zpoplatnění užívání. Obnova historických hodnot krajiny má širokou podporu občanů, podobně jako 
doplnění sítě cyklostezek (částečně i pěších komunikací). 

4.1 Návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině 

4.1.1 Shrnutí problémů z Doplňujících průzkumů a rozborů 

Zemědělství 

Na území SO ORP Opava se nachází v západní a jižní části oblast bramborářská, směrem k Opavě v 
Poopavské nížině začíná oblast řepařská. Je zde významný zemědělský potenciál, který byl a je 
intenzívně využíván, což s sebou přináší řadu komplikací. Problematika eroze, vodního režimu krajiny 
a biodiverzity je řešena v samostatných kapitolách, zde je věnována pozornost velkým půdním blokům. 
Bylo zde identifikováno 197 “nadlimitních“ dílů půdních bloků (orná půda o výměře větší než 95. 
percentil  - zde tedy 35,6 ha).  

ORP Opava patří k průměrně erozně ohroženým územím. Plošné erozní ohrožení je rozloženo v území 
nerovnoměrně, zhruba pětina orné půdy je ohrožena mírně a necelá 2 % silně. Podobně jsou na tom 
erozně ohrožené dráhy odtoku, které se s výjimkou nivy nacházejí na celém území, výrazné a silně 
ohrožené se nacházejí téměř výhradně v SV cípu území. Jakkoli nejsou půdy z hlediska půdních 
vlastností náchylné k větrné erozi, jsou v ORP Opava rozsáhlé plochy nechráněné před účinky větru – 
s absencí účinných výsadeb.  

Lesnictví 

Z hlediska hospodaření v lesích je oblast SO ORP Opava rozdělen na dvě přírodní lesní oblasti: Slezská 
nížina a Nízký Jeseník. Rozdělení zhruba kopíruje i morfologie terénu a pokrytí území lesy. Severní část 
Slezská nížina je málo lesnatá, intenzivně zemědělsky obhospodařována, naproti tomu jih a západ je 
mnohem lesnatější.  

Lesy jsou nejen zdrojem dřeva jako obnovitelné suroviny, ale plní i mimoprodukční funkce, které 
v současné době začínají nabývat na významu. Všechny mimoprodukční funkce lesa jsou podrobně 
popsány v Průzkumech a rozborech. Z hlediska krajinného plánování se jedná zejména o ochranu proti 
vodní a větrné erozi, zmírňující se dopady klimatické změny a ekologickou stabilizační funkci. V krajině, 
která je málo lesnatá, jsou všechny lesy polyfunkční. Na druhou stranu není vždy vhodné zalesňovat 
kvalitní zemědělskou půdu a často stačí doplnit krajinu o zeleň (např. aleje podél cest), viz kapitola 3.2. 
Na nové zalesnění musí být zpracován projekt, ve kterém musí být vyřešeny vlastnické vztahy a nově 
zalesněné plochy se řídí zákonem o lesích.  
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4.1.1 Návrhy opatření 

Zemědělství: 

Ze 197 nadlimitních DPB bylo vybráno 34 nejproblematičtějších, které doporučujeme rozčlenit 
výsadbou vhodné zeleně. Rozčlenění těchto bloků musí probíhat v souladu s protierozními, 
protipovodňovými a ochranářskými opatřeními.  

Obrázek 4.1.1: Problematické velké díly půdních bloků 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

Erozní ohrožení 

V zemědělské krajině má míra erozního ohrožení úzkou souvislost se zemědělským hospodařením a 
nadlimitní smyvy jsou prakticky důsledkem nedodržování zásad zemědělského hospodaření, ochrany 
půdního fondu, zásad dlouhodobé udržitelnosti. Situace v oblasti erozního ohrožení v ORP Opava je 
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popsána v analytické části, níže v návrzích řešení problémů, ve výkresech jsou popsány a vizualizovány 
návrhy opatření proti nadměrné erozi, které by měly být zohledněny při přípravě ÚPD nebo zpracování 
KoPÚ. 

V území ORP byla navržena opatření proti nadměrné erozi povrchovým odtokem a proti větrné erozi. 
Většina navržených typů opatření zároveň přispívá ke zpomalení odtoku, zvýšení retence, zmírňuje 
vysoušení půd a tím snižuje nepříznivé účinky sucha nebo naopak riziko nadlimitních odtoků při 
přívalových srážkách. Některá z navrhovaných opatření mají protierozní účinek jak při povrchovém 
odtoku, tak v ochraně proti větrné erozi. Rozsah a typ návrhů jsou jakousi minimalistickou variantou, 
jsou to základní doporučovaná opatření na bloku, která mohou být v případě potřeby doplněna o další 
opatření zvyšující protierozní ochranu pozemku.  

V souvislosti s dodržování podmíněnosti přímých plateb a zemědělských dotací dochází k postupné 
nápravě nepříznivého stavu zemědělské krajiny – dodržováním pravidel hnojení, hospodaření na 
sklonité půdě, v nitrátově zranitelných oblastech, dodržování předepsané míry ozelenění (greening), 
aplikace půdoochranných postupů na erozně ohrožených půdách. Největším problémem současné 
zemědělské krajiny v ČR jsou však relativně rozsáhlé bloky bez překážek odtoku/proudění, dlouhé 
a/nebo sklonité svahy, absence mozaiky ploch s různými kulturami, plodinami, což do krajiny přináší 
výrazná negativa: 

- Větrná eroze a vysušování půdy - rozsáhlé bloky v ploché krajině jsou ideálním místem pro rozvoj 
větrné eroze. Při tom je třeba zohlednit i místy nedostatečnou ochranu půdy liniovými bariérami 
proudění (výsadby, větrolamy) a vyšší náchylnost půd k větrné erozi z hlediska jejich struktury. 
Kromě zvýšené prašnosti způsobuje větrná eroze též nadměrné vysychání půdy, změny v osídlení 
půdním edafonem a následně i složení humusové vrstvy. 

- Odtok - rozsáhlé bloky umožňují rozvinutí odtoku při déle trvajících srážkách, i přesto, že mohou 
být zanedbatelných sklonů, zvláště pokud se na bloku nachází nějaká (byť nevýrazná) dráha 
soustředěného odtoku. Zpravidla dochází k rozlivu odtékající vody za hranicí pozemku, na 
komunikaci, polní cestě, v zástavbě. Zvýšeným odtokem dochází k vymývání částic půdy, k zanášení 
vodních toků a nádrží sedimentem. Dále dochází k vyplavování živin a hnojiv, které nakonec končí 
v eutrofizovaných vodních nádržích. 

- Průchodnost krajiny - v intenzivně obhospodařované krajině dochází k problémům s průchodností 
krajiny. Rozsáhlé bloky bez polních cest či travnatých pásů neumožňují opustit sídlo na krátké 
pochůzky po krajině, které jsou důležité pro místní obyvatele, ale například i pro rekreanty. 

- Ekologický stav - rozsáhlé bloky pokryté monokulturou bez drobných krajinných prvků jako jsou 
remízy, meze, drobná vegetace, travnaté plochy, liniové výsadby či zamokřené lokality, bez 
mozaiky z různých plodin a kultur nepřispívají dobrému stavu krajiny. Pro živočichy znamenají 
problémy s potravou, migrací, výskytem útočišť, obvykle též znamenají menší druhovou pestrost. 

- Estetika krajiny - členění krajiny drobnými prvky, častější střídání plodin, mozaika biotopů přispívají 
mimo jiné i k lepšímu estetickému vjemu krajiny. 
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Opatření v krajině požadovaná po zemědělcích, tedy těch, kteří v maximální míře ovlivňují výše 
uvedené charakteristiky krajiny, v rámci zemědělských dotací, jsou pozitivní, ale nedostatečná. Zvláště 
pak umisťování biotechnických opatření na přerušení svahu, segmentace rozsáhlých bloků alespoň 
biopásy či jinými prvky zvyšujícími mozaikovitost a ekologickou stabilitu krajiny, je nedostatečná. 
Návrhy protierozních opatření mohou (a bývají) začleněny do systému ÚSES, tvoří součást cestní sítě, 
zvyšují mozaikovitost krajiny a biodiverzitu, zvyšují retenci, zpomalují odtok, mají tak i pozitivní vliv na 
podzemní vody, kulminaci v tocích při přívalových srážkách, zvyšují průchodnost krajiny. Proto by měla 
být hojněji aplikována, především výsadby a biotechnické prvky, travnaté plochy a pásy, případně 
biopásy, a to i v plochém terénu. 

Lesnictví 

V oblasti lesnictví bylo hodnoceno procento zalesnění a celkové rozložení lesních pozemků na území 
obce.  

Lesnatost, tedy poměr mezi plochou obce a plochou lesa byla rozdělena 5 kategorií 

Tabulka 4-1: Hodnocení lesnatosti a rozložení lesa v území 

% lesnatosti Slovní popis Hodnocení Slovní hodnocení  
0-1 Téměř nulová 3 Významné nebo časté 

problémy 
2-14 Nízká 2 Střední nebo čstější 

problémy 
15-25 Průměrná 1 Malé nebo lokální 

problémy 
25-50 Středně vysoká 0 Bez problémů 

51 a více vysoká 0 Bez problémů 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o.,2018 

Pro hodnocení 0 a nebylo doporučeno žádné opatření, pro hodnocení 1 bylo doporučeno zejména 
zvyšování lesnatosti, bez lokalizace, např. formou pásů podél cest nebo vodních toků. Pro hodnocení 2 
a 3 byla doporučena “lokalizace“, která je zakreslená v Hlavním výkresu, formou polygonu a jedná se 
však pouze o doporučení, které musí být dále řešeno ve spolupráci s vlastníky pozemků formou 
realizačního projektu pro zalesňování. Často se tyto „lokality“ překrývají nebo zasahují do návrhů, 
v  oblasti ochrany přírody a biodiverzity – plochy ESP, což je v pořádku. Primárním cílem zalesnění není 
zvyšování plochy lesů na úkor kvalitní zemědělské půdy, ale zejména zlepšení ekologického stavu 
krajiny, mikroklimatu a současně vytvořením úkrytů pro živočichy a v neposlední řadě vytvoření 
přirozených bariér proti větrné erozi.  

V případech, kdy se doporučení k zalesnění kryje s konkrétnějším návrhem, zejména 
vodohospodářským má tento návrh přednost.   
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4.2 Návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení 
a prostupnosti krajiny pro člověka 

4.2.1 Shrnutí problémů z Doplňujících průzkumů a rozborů 

Na velké části SO ORP Opava se nachází bloky orné půdy, které omezují přímé propojení mezi sídly 
v rámci obcí nebo v okolních obcích po komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty.  
 
Prostupnost krajiny byla vyhodnocena na základě vzájemné dosažitelnosti jednotlivých sousedících 
sídel po komunikacích s velmi nízkou nebo nulovou intenzitou pohybu motorových vozidel. Jedná se o 
komunikace nižšího řádu.  

Vhodné typy komunikací pro pěší a cyklisty 

 účelové komunikace - polní a lesní cesty 
 místních komunikace III. a IV. třídy 
 krátké úseky silnic III. třídy 
 pěšiny (pouze pro pěší) 

Nevhodné typy komunikací pro pěší a cyklisty 

 dálnice 
 rychlostní silnice 
 silnice I. třídy 
 silnice II. třídy  
 dlouhé úseky silnic III. třídy 

 
Vzájemná prostupnost mezi sídly nesmí být omezena nebo přerušena překážkami průchodnosti. 
Těmito překážkami jsou především bloky orné půdy, dále pak neprůchodné lesní porosty, neprůchodné 
antropogenní objekty, vodní toky a vodní plochy, velmi členitý terén.  
 
Na velké části SO ORP Opava se nachází bloky orné půdy. Tyto bloky jsou hlavní příčinou neprostupnosti 
krajiny mezi sídly pro pěší a cyklisty. 

4.2.2 Návrhy opatření 

Návrhy pro zlepšení prostupnosti jsou provedeny formou směrů chybějícího propojení mezi sídly. 
Celkem je navrženo 110 směrů. Podkladem návrhů jsou také výstupy ze studií Přírodě blízká 
prostipovodňová opatření a návrhy Plánu společných zařízení vycházející z ukončených Komplexních 
pozemkových úprav.  

Uvedená opatření jsou zakreslena do Hlavního výkresu formou liniových prvků. Popis problémů a 
navržených opatření v rámci územní studie krajiny v jednotlivých obcích je uveden v kartách obcí.  
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Obrázek 4.2.1: Navržené směry pro zvýšení prostupnosti krajiny mezi sídly 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2018 

4.3 Návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

4.3.1 Shrnutí problémů z Doplňujících průzkumů a rozborů 

SO ORP Opava není turisticky významnou oblastí v nadregionálním měřítku12. Důvodem je velmi málo 
turistických cílů, které by dokázaly přilákat dlouhodobou návštěvnost, tedy cestovní ruch. Turistický 
ruch se koncentruje do měst Opava a Hradec nad Moravicí s navazujícím přírodním parkem Moravice. 
SO ORP má potenciál k přilákání turistů a rekreantů i do jiných částí území odstraněním problémů 
uvedených níže, identifikovaných v rámci územní studie a krajiny a strategií CLLD MAS Opavsko: 

 snížená atraktivita některých obcí díky monofunkční zorněné a neprůchodné krajině 

                                                             
12 Místní integrované strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Opavsko pro programové období 2014 – 2020, 
která analyzovala návštěvnost jednotlivých turistických oblastí v rámci turistického regionu Severní Moravy a 
Slezska. Oblast Opavské Slezsko patří k nejméně navštěvovaným oblastem (méně už je navštěvované pouze 
Karvinsko). Důvodem je velmi málo turistických cílů, které by dokázaly přílákat dlouhodobou návštěvnost, tedy 
cestovní ruch 
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 přetížené cyklostezky č. 551 a Slezská magistrála 
 nedostatečná kapacita stravovacích a ubytovacích zařízení 
 nevyužitý rekreační potenciál většiny zvláště chráněných území 
 nepřístupné turistické cíle a cíle rekreace (Hradiště Kylešovice, bývalý vojenský areál ve 

Služovicích) 
 nepropojené cíle rekreace a turistického ruchu turistickými trasami a cyklotrasami  
 chybějící plochy rekreace přírodního charakteru v blízkosti sídel 
 chybějící účelové komunikace v krajině 
 chybějící cesty pro pěší a cyklisty mezi hlavními turistickými cíli a cíli rekreace (např. Opava – 

Raduň)  
 neudržované účelové komunikace/cyklotrasy v krajině 

Výchozím bodem návrhové části studie budou výše uvedené problémy území. Pro konkrétní problémy 
v území bude vytvořen zákres návrhů, který bude součástí výkresové části. Navržená opatření budou 
sloužit k zapracování do územních plánů obcí (např. stabilizace/obnova/nové účelové komunikace k 
cílům rekreace, nové cykloturistické trasy v území, regulace individuální rekreace), k upozornění na 
řešení problému na obecní úrovni (např. údržba rekreačně významných účelových komunikací, 
podpora ubytovacích a stravovacích zařízení v obci) či v řešení problému jinými subjekty (např. absence 
záměrů nových cyklotras v územně analytických podkladech SO ORP).  

4.3.2 Návrhy opatření 

V návaznosti na výše uvedené problémy v území byly pro téma Rekreace a turistický ruch navrženy 
následující typy opatření: 

 nové cyklotrasy/ turistické trasy/naučné stezky  
 nové účelové komunikace 
 údržba stávajících účelových komunikací 
 nové plochy rekreace přírodního charakteru (včetně zajímavých atraktivit v území – Kylešovice 

– Hradisko) 
 výsadby podél účelových komunikací 
 využití brownfieldů k rekreaci (včetně upozornění na nesoulad stávajících funkčních ploch se 

stanoveným přípustným a nepřípustným využitím a reálným stavem – objekt Zahrádka ve 
Lhotce u Litultovic) 

Uvedená opatření jsou zakreslena do Hlavního výkresu, a to jak liniově, tak plošně. Liniová opatření 
v podobě nových účelových komunikací a nových naučných/turistických tras jsou vymezena pouze 
orientačně, trasy je nutné upřesnit architekty v rámci územních plánů obcí. Účelové komunikace 
v krajině nenavrhujeme nutně zpevněné, podstatné je definování souboru funkcí na obecní úrovni, 
které by účelová komunikace měla splňovat. V případě vedení účelové komunikace po spádnici či 
vrstevnici je vhodné posoudit možnost posílení funkce účelové komunikace i jako opatření protierozní, 
přičemž by tomu odpovídaly i parametry komunikace (zatravněná komunikace, komunikace 
s příkopem, s mezí aj.). V daném duchu je studií navržena i údržba účelových komunikací, čímž je 
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myšleno zkvalitnění povrchu komunikací v souladu se zamýšlenými funkcemi. Nové plochy rekreace 
přírodního charakteru byly vymezeny orientačně v návaznosti na obec, a to na orné půdě. Nevyužitým 
přírodním a rekreačním potenciálem disponuje niva poměrně zachovalé trasy řeky Opavy pod městem 
Opava, jejíž současné využití (orná půda) degraduje ekologickou funkci nivy. Zlepšením vodního režimu 
nivy realizací atraktivních vodních prvků a změnou kultury (zalučnění), lze posílit jak funkci přírodní, 
tak funkci rekreační v území.   

Navržena byla dále opatření, která nebyla zobrazena ve výkrese, jedná se o následující: 

 stabilizace stávajících účelových komunikací a lesních ploch v krajině, ochrana stávajícího 
krajinného rázu, údolních niv 

 stabilizace ploch individuální rekreace 
 realizace opatření z komplexních pozemkových úprav a opatření z územních plánů obcí týkající 

se ploch zeleně 
 podpora ubytovacích a stravovacích zařízení v obci 

Podpora ubytovacích a stravovacích zařízení byla studií navržena na významných cyklotrasách v území, 
proto zde navrhujeme především podporovat formy ubytování s certifikátem Cyklisté vítáni.   

Popis problémů a navržených opatření v rámci územní studie krajiny v jednotlivých obcích je uveden 
v kartách obcí.  

4.4 Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky 
na urbanizaci území z územně plánovací dokumentace 
a z dalších podkladů 

4.4.1 Potřeba bytové výstavby 

Podobně jako v jiných SO ORP jsou v současnosti identifikovány dva rozhodující tlaky (faktory) 
dopadající na volnou krajinu.  Dominantně se jedná o rozvoj bydlení, s výraznou územní diferenciací o 
rozvoj rekreace. Rozlišení nové „bytové“ výstavby v krajině je z toho pohledu mnohdy problematické 
(viz situace u obce Budišovice s nejvyšší intenzitou bytové výstavby v SO ORP Opava). Obecně je možno 
hovořit o suburbanizačnímu tlaku na krajinu. 

Nová bytová výstavba je v současnosti stále základní potřebou člověka (v současnosti zejména 
makroekonomicky determinovanou, doprovázenou značnými riziky), vedoucí k růstu úrovně bydlení. 
Počet bytů (prvního i druhého bydlení) podobně jako počet automobilů, m2 prodejních ploch 
připadajících na 1000 obyvatel dlouhodobě roste. Systém územního plánování může tento obecný 
(suburbanizační) trend limitovat pouze v omezeném rozsahu, především z hlediska územní alokace 
nové bytové výstavby. 
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V rámci řešeného území SO ORP Opava vykazuje jediná obec dlouhodobě velmi vysokou intenzitu 
bytové výstavby – a to obec Budišovice (více než dvojnásobná ve srovnání průměrem ČR, zdaleka však 
nedosahuje extrémních hodnot obcí v kolí Prahy, Brna, ale i např. Čeladné). Vysoká intenzita bytové 
výstavby je zde generována nejen obytnou, ale i rekreační atraktivitou obce. Část nové bytové výstavby 
zde slouží i pro druhé (rekreační) bydlení, tento proces nelze v současných podmínkách fakticky 
regulovat.  

Doporučení  

Vysoká intenzita bytové výstavby (r. 2001-2015) v obcích  –  Budišovice, Slavkov, Štáblovice, Otice a 
Nové Sedlice vyžaduje zvýšenou pozornost při stanovení potřeby ploch pro bydlení, včetně přihlédnutí 
k názorům obyvatel na další koncentraci bytové výstavby v tomto území  s dopady do volné krajiny a 
na soudržnost obyvatel území. 

4.4.2 Potřeba nových ploch v územních plánech obcí 

V rámci analytických prací na ÚSK byly u územních plánů SO ORP Opava bilancovány návrhy nových 
zastavitelných ploch. Návrhy nových ploch v územních plánech jednotlivých obcí vykazují značné 
odlišnosti, které jsou dány zejména objektivně rozdílnými podmínkami obcí (např. v obci existuje 
značná poptávka po bydlení), subjektivním rozhodnutím obce o dalším směřování jejího rozvoje (např. 
na základě koncepce rozvoje obce, oborových dokumentů), nebo zájmy komerčních investorů. 

 

Hlavní zjištění 

 Nejintenzivnější dopady z hlediska podílu dotčených ploch obce byly zjištěny v Opavě (v sídle 
s nejvyšší hustotou osídlení), následují obce Dolní Životice (velké návrhy ploch výroby), dále 
Nové Sedlice a Háj ve Slezsku (v úvahu je potřeba vzít zkreslení malou výměrou obcí).   

 Při přepočtu intenzity návrhu zastavitelných ploch na 1 000 obyvatel se potvrzuje 2. nejvyšší 
pozice obce Dolní Životice, za Mladeckem (velký rozsah ploch pro bydlení srovnatelný s 
Hlubočcem – 3. pozice v rámci SO ORP Opava). 

 Značná je intenzita  návrhu ploch pro rekreaci – nejvyšší u Jakartovic, následována Lhotkou u 
Litultovic, přitom u většiny územních plánů plochy pro rekreaci nejsou navrhovány.   

 Vysoká intenzita bytové výstavby v některých obcích  SO ORP Opava – nejvyšší u obcí 
Budišovice, Slavkov, Štáblovice, Otice, Nové Sedlice  výrazněji nekoreluje s intenzitou návrhu 
ploch pro bydlení – 1. v pořadí je Mladecko. Následují Hlubočec, Mikolajice, Uhlířov, teprve na 
5. místě je obec Budišovice.  Je tak mírně „bržděn“ tlak na výstavbu v této obci.   
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V minulosti byl často (na základě nejrůznějších přístupů) kritizován zejména návrh rozsahu nových 
ploch pro bydlení. Obvykle lépe akceptovány jsou návrhy ploch pro podnikání. Současná situace 
posuzování přiměřenosti těchto ploch je problematická zejména: 

 U bydlení s ohledem na spekulativní zadržování pozemků, příčinou je jednoznačně politika 
levných peněz a navazující absence aktiv, jejichž výnos by střadatele chránil před inflací, 
částečně platí, že zaostává i příprava pozemků pro bytovou výstavbu – zdaleka ne všechny 
pozemky vymezené jako stavební jsou pak ve skutečnosti zastavitelné.  

 U návrhů ploch pro výrobu je to mnohdy neadekvátní podpora výstavby průmyslových zón na 
„zelené ploše“ a mimo nejpotřebnější regiony, na druhé straně pak zaostávající využití 
„brownfielfů“, z velké části u zemědělských areálů přímo negativné ovlivňující kvalitu volné 
krajiny. 

Doporučení 

Zejména v rámci územních plánů obcí prohloubit analýzu návrhu nových zastavitelných ploch, přičemž 
metodická a bilanční koordinace je nezbytná na úrovni ÚAP SO ORP (v rámci pilíře soudržnosti obyvatel 
hospodářského pilíře) i na úrovni kraje.  
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5 Návrh řešení problémů, snižování ohrožení 
a předcházení rizikům v krajině 

5.1 Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, 
ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové 
ochrany území 

Základním podkladem pro návrh opatření byly výstupy (závěry) analytické části, terénní průzkumy a 
zpracované dokumentace (studie, ÚPD, KoPÚ, investiční záměry atd.). 

Zájmové území SO ORP Opava je z hlediska zjištěných problémů specifickým území, kde na jedné straně 
jsou problémy s povrchovým odtokem směřující do zastavěných částíi obcí, tak na straně druhé jsou 
problémy kolem větších vodotečí protékající území, kde dochází k ohrožení zástavby rozlivem vod při 
zvýšených průtocích.  

Při návrhu opatření bylo v zájmovém území SO ORP Opava přistupováno k řešení problémů 
jednotlivých obcí individuálně s ohledem na širší souvislosti řešení příčin konkrétních problémů, které 
ne vždy respektují vymezené katastrální hranice obcí.  

Navrhovaná opatření byla v některých lokalitách převzata z vyhodnocených studií odtokových poměrů, 
investičních záměrů, případně z jiných plánovacích dokumentací. Dále byly v území vymezeny lokality 
dvou typů. Za prvé se jedná o lokality s potenciálem návrhu opatření, které jsou v území vymezeny 
místa, kde při splnění určitých podmínek mohou vzniknout nové vodní nádrže, případně jiné přírodě 
blízké opatření (mokřady, tůně). Za druhé jsou to lokality, kterými jsou vymezeny sběrná povodí, které 
jsou z hlediska vzniků zrychleného povrchové odtoku vyhodnocena jako riziková pro stávající nebo 
plánovanou zástavbu.  Detail návrhu opatření v těchto povodích není v měřítku zpracování této územní 
studie zpracován a je doporučeno, aby bylo v těchto lokalitách následně zadáno zpracování 
detailnějšího posouzení např. studií, investičním záměrem. 

Detail popisu jednotlivých problémů a návrh řešení včetně popisu vymezených lokalit se nachází 
v jednotlivých kartách obcí. Grafické vymezení návrhů je zobrazeno v hlavním výkresu. 

 

Při plánování záměrů těžby nerostných surovin, respektive při řešení sanace a rekultivaci území po 
ukončení těžby, preferovat vytvoření (zachování) vodních ploch v daných lokalitách oproti návratu do 
původního stavu, zalesnění nebo převodu do ZPF.  

5.2 Rámcové vymezení niv vodotečí 

Vymezení niv vodotečí bylo zpracováno v rámci projektu Technické a datové podklady pro koncepci 
uspořádání krajiny ORP Opava, sledované jevy ÚAP, jejich charakteristiky: 17-oblast krajinného rázu, 
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18-- místo krajinného rázu, 23-významný krajinný prvek ze zákona - údolní niva, EKOTOXA, 2014. 
Vymezení niv a vodotečí je zobrazeno v Hlavním výkresu. 

5.3 Doporučení pro řešení protierozní ochrany 

Základním podkladem pro návrh opatření byly výstupy analytické části, terénní průzkumy a zpracované 
dokumentace (ÚPD, studie). 

Území ORP Opavy bylo analyzováno z hlediska ohrožení plošným povrchovým smyvem, smyvem 
v drahách odtoku a ohrožením větrnou erozí. Na ohrožených lokalitách byla navržena minimální typová 
(půdoochranná) opatření, která by měla být aplikována pro zachování vlastností půdy. Byl brán ohled 
na možnosti hospodaření na pozemku, polohu lokality i návrhy opatření z jiných dokumentací. 
Opatření byla navrhována na díly půdních bloků (DPB) evidované v evidenci LPIS nebo jejich části. 
Podrobný popis opatření se nachází v kartách jednotlivých obcí. 

5.3.1 Návrhy protierozních opatření 

Základními a z hlediska realizace nejjednoduššími typy protierozních opatření, jsou opatření 
organizační, založená pouze na změně kultury, delimitaci kultury v rámci pozemku, pásového střídání 
plodin, změně tvaru pozemku. Dále pak jsou to velmi účinná opatření agrotechnická založená na změně 
způsobu obdělávání pozemku (změna směru obdělávání, způsob obdělávání, ponechávání 
posklizňových zbytků, využívání meziplodin, podsevů a podobně). Fungují na principu ochrany svrchní 
vrstvy půdy před rozrušováním odtokem nebo deštěm a na zvyšování infiltrace. Tato opatření 
nevyžadují zvláštní terénní úpravy, spočívají ve změně hospodaření uživatele půdy, na druhou stranu 
jsou stěží vymahatelná, kontrolovatelná a mohou se měnit každý rok se změnou osevu (což na druhou 
stranu může být i výhodou).  

Proti tomu opatření biotechnická, liniového charakteru obvykle vyžadují terénní úpravy, zpracovaný 
projekt, vymezenou parcelu, souhlas vlastníka, po vybudování je nezbytná dlouhodobá údržba a jsou 
výrazně nákladnější. Fungují převážně na principu přerušení odtoku po svahu, zadržení a případně i 
odvedení zachycené vody, nepřímo mají vliv i na úpravu směru obdělávání pozemku. Jsou účinné 
v kombinaci s organizačními a agrotechnickými opatřeními nad nimi, mají obvykle i protipovodňový 
efekt, člení bloky půdy, bývají doprovázena polními cestami, případně doprovodnou zelení, zvyšují 
prostupnost a biodiverzitu krajiny. Jejich nevýhodou je náročnost realizace, problematická jednání 
s vlastníky, složitější obdělávání pozemku (přičemž ale usměrnění obdělávání může být jedním z cílů). 
Nejefektivnější možností, jak realizovat biotechnické opatření, je využití komplexní pozemkové úpravy. 

 

Typy navržených protierozních opatření v rámci ÚSK Opava: 

1. PEOm – Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího charakteru, bez vyloučení širokořádkových 
plodin. Doporučená je úprava osevního postupu – výběr vhodných plodin, vrstevnicové obdělávání, 
pásové střídání plodin, aplikace půdoochranných agrotechnologií, např. výsev širokořádkové plodiny 
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s podsevem, do mulče, minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah organické hmoty v půdě. 
Širokořádkové plodiny jsou přípustné v případě dodržení vrstevnicového obdělávání a využití ochrany 
půdy v období prvních fází růstu, např. podsevu, mulče. Toto opatření je umisťováno na pozemky 
s kompaktním ohrožením většího rozsahu střední intenzity nebo na pozemky, po nichž procházejí 
mělké, nevýrazné dráhy odtoku nevhodné ke stabilizaci zatravněním (viz SU). 

2. PEOv – Přísnější forma půdoochranných opatření. Proti PEOm dochází k úplnému vyloučení 
širokořádkových plodin z osevu, případně aplikaci půdoochranných opatření i na ostatní plodiny, 
možné je i pásové střídání plodin se zastoupením jetelotravních směsí. Opatření je umisťováno na 
pozemky nad zástavbou a vodními plochami, případně na silně erozně ohrožené lokality. Tento typ 
opatření je vhodný i na plochách s mírnými DSO. 

3. TP – Plošné zatravnění na silně a extrémně erozně ohrožených částech pozemků, na mělkých, 
podmáčených půdách. S tímto opatřením se neplýtvalo, TP je vymezováno minimalisticky, může být 
použito i v širším rozsahu, podle potřeby. Může být nahrazeno osevem vhodných plodin, např. 
jetelotravních směsí. Zatravnění bylo navrhováno i na plochách kultury „trvalý travní porost na orné 
půdě a úhor“, tedy na plochách v současnosti zatravněných. 

4. SM – Rozsah nezbytné stabilizace meziřadí na speciálních a trvalých kulturách. Byly identifikovány 
ty části trvalých a speciálních kultur, které v případě absence stabilizace meziřadí např. zatravněním 
mohou generovat nadlimitní smyvy. Na těchto plochách je důrazně doporučeno stabilizovat povrch 
půdy v meziřadí bylinným či travním osevem. V případě založení řádků po vrstevnici či v případě 
terasování svahů je realizace opatření na zvážení, neboť způsob založení výrazně snižuje míru ohrožení. 

6. SUt, SUp – Jedná se o stabilizaci dráhy soustředěného odtoku (údolnice) ve dvou podobách. SUt, 
tedy stabilizace zatravněním, je navrhována na výrazných nestabilizovaných a erozně ohrožených 
údolnicích s erozními projevy. Navrženo je zatravnění v profilu údolnice s případným doplněním 
dalších prvků při potřebě řešit i protipovodňovou funkci (přehrážky, tůňky, kamenné opevění, poldr), 
např. nad zástavbou. Údolnice nevýrazné či kratší jsou označeny SUp – k dostačující stabilizaci údolnice 
dojde výběrem vhodné plodiny, založením porostu a půdoochrannými opatřeními na ploše pozemku. 
Samozřejmě mohou být tyto DSO zatravněny, ale vzhledem k jejich širokému příčnému profilu by se 
jednalo spíše o zatravnění v ploše. U tohoto typu údolnic je navrženo opatření PEOm/PEOv na 
pozemku, na kterém se vyskytují.  

7. BT – Důležité opatření, které se obvykle překrývá s některým z opatření uvedených výše. Jsou 
označeny bloky orné půdy, na kterých je nezbytné umístit vhodný biotechnický prvek přerušující odtok 
po svahu (protierozní průleh, protierozní mez, hrázka, polní cesta s příkopem) nebo ho alespoň 
zpomalující (travnatý pás, travnatá polní cesta), a to i v sérii několika nad sebou nebo v kombinaci, 
pokud je to zapotřebí. Toto opatření je navrhováno na svažitých pozemcích s delšími svahy, případně 
na pozemcích plošších, avšak s extrémně dlouhými svahy. Ve vyšší míře je umisťováno nad zástavbou. 

8. VET – Na plochách členěných cestní sítí, ale s absencí účinných výsadeb, a na plochách rozsáhlých, 
nečleněných, by měly být rozmístěny prvky snižující účinky větrného proudění (větrolamy), případně 
doplněny výsadby (aleje podél polních cest, dosadby břehových porostů podél vodních toků), zvláště 
pak na půdách potenciálně ohrožených větrnou erozí z hlediska jejich půdních vlastností. Pozitivní 
vlastností liniových opatření proti větrné erozi jsou i související funkce, které plní – fungují jako 
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migrační koridory, úkryty pro zvěř, člení krajinu a zprůchodňují ji, mohou mít i protierozní účinek, 
zvyšují vlhkost na závětrné straně. Obecným pravidlem pak je, že na půdách výrazněji ohrožených 
větrnou erozí by měla být aplikována podobná plošná PEO jako na půdách ohrožených povrchovým 
odtokem – opatření ke stabilizaci povrchové vrstvy půdy (ponechání posklizňových zbytků, strniště, 
osev vymrzající meziplodinou), která ji budou chránit před erozním účinkem větru. 

Obecně doporučovaným opatřením jsou travnaté pásy kolem vodotečí či vodních nádrží, které nejsou 
v mapách fyzicky vymezeny. Založení travnatého pásu by mělo být o šíři alespoň 5 metrů kolem 
vodoteče, aby nedocházelo k orbě až na hranu toku, a zvláště pod svahem k zanášení toku sedimentem 
z přilehlých pozemků. 

Navržená opatření jsou jakousi minimalistickou variantou, minimem dodržování vhodných opatření na 
orné půdě. Přísnější dodržování ochrany půdy je možné a žádoucí. 

Podrobné řešení protierozní ochrany se nachází ve výkresech. 

Obrázek 5.3.1: Rozmístění návrhů plošných opatření v ORP Opava 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 
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Obrázek 5.3.2: Rozmístění návrhů biotechnických opatření a opatření proti větrné erozi v ORP Opava 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

Tabulka 5-1: Přehled navržených protierozních opatření v obcích ORP Opava 

Obec 
ha km 

PEOm PEOv SM TP BT VET SUt SUp 
Branka u Op.   29,52   29,55 137,46 98,98   0,44 
Bratříkovice 10,99 34,71     99,60 229,69   0,2 
Brumovice 238,90 139,04   30,95 870,23 910,21 0,58 4,76 
Budišovice 59,96 3,79   1,53     0,59   
Dolní Životice 130,06 63,43     195,39 197,16   1,42 
Háj ve Slezsku 110,84 43,29   8,11 36,02     1,56 
Hlavnice 267,18 75,25     138,95 495,72 0,72 2,33 
Hlubočec   137,25     126,03   0,93 0,44 
Hněvošice 102,94 288,82     132,37 333,01 2,05 2,29 
Holasovice 220,32 95,04   41,81 574,76 904,89   3,67 
Hrabyně 56,70 53,94             
Hradec nad M. 211,07 446,93   78,46 401,63   0,92 1,46 
Chlebičov 159,64 9,86     0,68 251,60 1,73 0,37 
Chvalíkovice 68,63 50,40 0,07 0,23 183,17 177,15 0,2 0,95 
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Obec 
ha km 

PEOm PEOv SM TP BT VET SUt SUp 
Jakartovice 400,09 516,47 1,33 42,48 718,68 623,91 0,78 2,64 
Jezdkovice 92,89 20,03     157,38 166,89 0,89 0,3 
Kyjovice 60,06 28,68   5,00 26,04       
Lhotka u Litult. 40,21 17,34   2,14 25,88     0,48 
Litultovice 170,43 112,99   2,71 238,84 470,51 0,39 1,56 
Mikolajice 58,24 85,45   22,67 127,75     1,62 
Mladecko 33,76 12,81   0,88 77,11 123,43     
Mokré Lazce 15,80             0,44 
Neplachovice 186,11 31,91   22,26 89,72 280,24 2 0,76 
Nové Sedlice   8,45     35,25       
Oldřišov 593,39 99,09     257,75 683,44 6,7 3,62 
Opava 1 713,52 652,25 5,42 8,86 1 139,80 2 340,97 6,83 13,68 
Otice 115,38 71,60   1,29 66,21 419,76   1,1 
Pustá Polom 74,10 18,51   35,67 65,37   0,47   
Raduň 14,09 22,80     186,51 166,32   1,31 
Skřipov 99,42 16,74   3,20       0,13 
Slavkov 172,76 89,93   2,26 276,50 256,12 0,65 2,48 
Služovice 236,19 67,34       102,10 3,13 0,73 
Sosnová 103,17 104,62 69,93 5,30 132,70 0,04   1,8 
Stěbořice 476,93 284,77   1,89 322,00 449,80 1,36 2,57 
Štáblovice 124,70 110,73   12,50 209,69     0,63 
Štítina 2,43   0,59         0,09 
Těškovice 86,76 23,46     75,49       
Uhlířov 87,44 40,40   2,01 155,03 84,46 0,64 0,04 
Velké Heraltice 487,11 316,32 8,61 32,12 409,41 557,49 1,73 5,45 
Velké Hoštice 167,23 43,70     161,84 360,97 1,69 1,24 
Vršovice 60,92 12,84     31,44     0,25 
Celkem 7 310 4 281 86 394 7 883 10 685 35 63 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2018 

5.4 Doporučení pro řešení problémů v oblasti znečištění 
a kontaminace 

5.4.1 Shrnutí problémů z Doplňujících průzkumů a rozborů 

Pro potřeby návrhové části proběhla aktualizace starých ekologických zátěží (k datu 2. 3. 2018) a 
oprava (vyloučení lokalit SEZ spadajících do ORP Hlučín):  
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 pro FILSON Opava byla dokončena analýza rizik, která potvrdila existenci neakceptovatelných 
rizik pro lidské zdraví a byla překategorizována z P3 na A3, 

Tabulka 5-2: Lokality představující riziko pro znečištění vod a půdy 
ID zátěže Název Katastr Kategorie 

dle AČ 
Kategorie 
k datu 2. 
3. 2018 

Riziko pro 
vody 

Riziko pro 
půdy 

11156002 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Komárov u Opavy A2  x x 

11156007 KOMAS, spol. s.r.o. Komárov u Opavy P2  x x 

1310001 Pustý Mlýn Brumovice u Opavy P3  x x 

11730001 FILSON Opava Jaktař P3 A3 x x 

11560001 Opava - bývalá plynárna Opava-Předměstí P4  x x 

11156009 Kylešovice, obalovna Kylešovice P4   x 
Zdroj: SEKM, MŽP  
 
A3- nutnost bezodkladného nápravného opatření 
A2-nutnost realizace nápravného opatření 
P4-žádné informace o kontaminaci, nutný její průzkum  
P3-kontaminace potvrzena orientačním vzorkováním, nutný průzkum kontaminace 

 

V území ORP Opava jsou aktuálně evidovány dvě staré ekologické zátěže, které představují akutní riziko 
pro znečištění vod (IVAX Pharmaceuticals s.r.o. a FILSON Opava) a další čtyři SEZ, které znamenají 
potenciální riziko kontaminace. 

Vyskytují se zde zemědělské půdy kontaminované rezidui těžkých kovů (Cd, Pb, Zn). Kvalita ovzduší je 
zde špatná, na území ORP Opava byl v roce 2014 překročen 24 hodinový imisní limit pro PM10 nebo 
roční limit pro PM2,5 na 55 k. ú., v roce 2015 na 35 k. ú. Imisní limit pro roční průměr PM10 zde v 
uvedených letech překročen nebyl.  

5.4.1 Návrhy opatření 

Sanaci starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných ploch metodicky zastřešuje Ministerstvo 
životního prostředí. Tento proces není financován z centrálního zdroje, je řešen samostatně i dalšími 
resorty. Ekologické závazky vzniklé při privatizaci jsou řešeny Ministerstvem financí ve spolupráci 
s MŽP, podmínky jsou uvedeny ve Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci13. Aktuální je nyní sanace lokality FILSON Opava a IVAX 
Pharmaceuticals s.r.o. (současný název TEVA Czech Industries s.r.o.), zde již sanace probíhá. V obou 
případech se jedná o lokality, které jsou v intravilánu, a jejich současná kontaminace nezasahuje do 
volné krajiny. SEZ s potenciálním rizikem kontaminace jsou také lokalizovány v intravilánu, výjimkou je 
Pustý Mlýn v Brumovicích, kde potenciální kontaminace může být limitem pro další využívání krajiny. 

Na zemědělských půdách, u kterých je zjištěno překročení preventivních hodnot obsahů rizikových 
prvků v zemědělské půdě (dle vyhlášky 153/2016) je vhodné v maximální míře omezit jakékoli 
nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání jiných látek, které 

                                                             
13 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OERES-
Smernice_MFaMZPc4_2017-20170504.pdf 
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by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy. Limitní hodnoty představují horní mez variability 
přírodního a antropogenně-difúzního pozadí. Při překročení těchto pozaďových hodnot se nemusí 
nutně projevit negativní efekt (kontaminace plodin, degradace půdy, zdravotní rizika přímo spojená s 
půdou - pojídání, vdechování půdních částic apod.), může však dojít k narušení některých funkcí půdy. 
V případě ORP Opava se jedná o pozemky v katastrech Bohučovice, Budišovice, Domoradovice, 
Filipovice, Hlubočec, Hrabství, Jakubčovice, Kyjovice ve Slezsku, Pustá Polom, Skřipov, Těškovice, 
Žimrovice. 

Kvalita ovzduší je zde špatná zejména v zimním období a je způsobena primárně zhoršenými 
rozptylovými podmínkami a emisemi z dopravy a lokálních topenišť, tato problematika nemůže být 
ÚSK řešena. Ke zhoršené imisní situaci (ovšem mimo kritické zimní období) přispívá i zvýšená prašnost 
ze zemědělské činnosti a větrná eroze. Tato problematika je podrobně řešena v kapitole 
5.3 Doporučení pro řešení protierozní ochrany. 

5.5 Rámcový návrh úprav ÚSES 

5.5.1 Shrnutí problémů z Doplňujících průzkumů a rozborů 

V rámci průzkumů a rozborů bylo stanoveno v celém ORP ze stávajících platných územních plánů (pro 
město Opavu neschválený návrh) 74 problémů ve vymezení Územního systému ekologické stabililty 
krajiny. Necelých deset v úrovni nadregionální, přes deset v úrovni lokální a necelých čtyřicet v úrovni 
regionální. Jako problémy byly vymezeny nejen nenavazujících součásti ÚSES, ale i nedostatky a ve 
vymezení z hlediska metodiky tvorby – nedostatečná velikost biocenter, nadměrné délky biokoridorů, 
chybějícící vložená biocentra na regionálních a nadregionálních biokoridorech a u starších územních 
plánů nevymezení podrobností regionálních a nadregionálních biokoridorů (to je vložených lokálních 
biocenter).  

Územní studie by se měla zabývat pouze nenávaznostmi součástí ÚSES na hranicích administrativních 
celků a to zejména – hranicích obcí, ORP, případně krajů.  

V území ORP jde o hranice samosprávných obcí a na hranici ORP, hranice státu a pokračování prvků 
ekologické sítě do Polska nejsou vyhodnocena.  

Každý jednotlivý problém ve vymezení je nutné řešit individuálně a v kontextu dalších navrhovaných 
změn v území, to je nejlépe v územním plánu.  

5.5.2 Řešení problémů 

1. Řešení chybějících vložených lokálních biocenter v nadregionálních a regionálních biokoridorech 
a řešení problémů v nesplnění parametrů ÚSES nebo nevymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES 
v územních plánech – má být řešeno při aktualizaci nebo pořízení nových územních plánů, 
přičemž všechna rozpracovana řešení nebo požadavky na změny mají být zanesena do územně 
analytických podkladů a to současně s důvodem požadované změny 
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2. Řešení nenávazností na administrativních hranicích není možné jednoznačně řešit požadavkem 
úpravy zpracováváného územního plánu tak, aby navazoval na již schválený územní plán, ale je 
nutné v rámci prací na každém územním plánu tyto návaznosti řešit s ohledem na aktuální stav 
a záměry v krajině a tedy i navrhovat změnu na sousedním území (jako podklad pro záměry 
do ÚAP). Současná praxe jednoznačně požadující při zpracování nebo aktualizaci územního plánu 
navázat na vymezení na sousedním území nemusí být z hlediska optimalizace sítě ÚSES správná. 
Proto nelze z hlediska optimalizace sítě ÚSES vyhodnotit, na území které obce má dojít k úpravě 
pro zajištění spojitosti sítě.  

3. Plnění kritéria společenských limitů a záměrů (to je požadavek na reprezentativnost a současně 
minimalizaci celkové sítě ÚSES) je možné jen v rámci vyhodnocení navržené sítě ÚSES po 
biogeografických celcích – nejlépe v rozsahu několika biochor nebo bioregionech nikoliv podle 
admistrativních hranic, tj. v rámci odborného pokladu. To je důležité hlavně při pokračování typů 
biochor přes hranice obcí, ale i přes hranice ORP či krajů. 

 

Významný je požadavek minimalizace v krajině, jejíž jednozančným požadovaným rysem je 
například otevřenost krajiny, byť z hlediska omezených výhledů nemusí být parametry ÚSES takto 
vnímány (podle parametrů vymezování ÚSES nemá být žádný bod v území vzdálny více než 2 km 
od součástí sítě ÚSES (biocentra, biokoriodoru), ale v případě trasování a vymezení biocenter a 
biokoridorů odlišných skupin typů geobiocenů může být v některých místech minimální hustota 
větší.  

4. Úprava vymezení součástí ÚSES jako multifunkčního prvků v krajině při řešení například 
pozemkových úprav, protipovodňových opatřeních, opatření v krajině pro hospodaření s vodou 
a jiné. Podmínkou využití součásti ÚSES (biocentra a biokoridoru, které mají vždy předepsané 
parametry) je, že součást bude vymezena v územním plánu v celé nutné výměře a rozsahu podle 
parametrů ÚSES, i když v pozemkových úpravách bylo dohodnuto překročení parametrů – pak je 
možné rozdělit součást ÚSES na část dohodnotou pro realizaci pozemkových úprav (KoPÚ) a část 
vymezenou jako návrh (výhled).  

Úpravy jsou efektivní při dodržení parametrů ÚSES při kombinaci s protierozními opatřeními, 
opatřeními pro zvýšení vsaku povrchového ronu, při jiné organizaci polních cest, řešení podrobnějšího 
člení krajiny, součást rekreačního vnímání krajiny apodobně. 

Porovnání územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského 
kraje, návrh (Brno, únor 2017) s vymezením ÚSES v platných územních plánech obcí 
a měst ORP Opava 

Návrh vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES ve studii není v zásaděodlišný od vymezení ÚSES 
v platných zásadách územního rozvoje kraje. Výrazně větší jsou plochy navrženíé jako nadregionální 
biocentra, která jsou ve studii rozšířena o obalovou zónu o šířce zhruba 200 metrů oproti vymezení 
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v předchozích dokumentacích. Zvětšení umožňuje v podrobnější dokumentaci a terénních průzkumech 
aktuálního stavu další upřesnění.  

k dalšíémi upřesnění v podrobněšjí d 

Jsou menší drobné rozdíly v trasování biokoridorů dané snahou o přesnější vymezení ve studii, odlišný 
je více rozsah regionálního biocentra 193 v Opavě.  

Ve studii jsou na rozdíl od ZÚR vymezena vložená lokální biocentra na regionálních a nadregionálních 
biokoridorech. 

Většina problémů trasování ÚSES v územní studii krajiny ORP Opavy zahrnovala nedodržení metodiky 
vymezování regionálních a nadregionálních biokoridorů, to je vymezení vložených lokálních biocenter. 
Územní studie ÚSES tyto problémy řeší vymezením vložených lokálních biocenter. Možnost jejich 
přenesení do územních plánů obcí musí být prověřena v podrobnostech údajů o území při zpracování 
územních plánů tak, aby byla plně dodržena metodika vymezování ÚSES. 

Mezi zpracováním územní studie ÚSES kraje a územní studií krajiny ORP Opavy je časová prodleva a 
proto některé z problémů identifikované v územní studii ÚSES byly řešeny v později schválených 
územních plánech. 

Porovnání ÚSES s Aktualiací č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje, Návrh (Atelier T-plan, 
s. r. o., Praha, čeven 2017) – má být vydán v r. 2018 

Návrh ZÚR přináší nově zvětšení plochy pro vymezení nadregionálních biocenter. Původní nebo 
upravené vymezení nadregionálních biocenter (mimo řešené území USK ORP Opava) je zvětšeno o 
zhruba 200 metrů široký pruh na jejich obvodu s tím, že upřesnění bude provedeno v podrobnější 
územně plánovací dokumentaci.  

Nadregionální a regionální biokoridory jsou chráněny jako pruhy území o šířce 600 metrů, ve kterém 
je možné průběh upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci: 

„ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES nadregionální a re- 
gionální úrovně. Biocentra a biokoridory jsou vymezeny jako rámcové plochy a  
koridory pro zpřesnění v územně plánovací dokumentaci dotčených obcí. Biokori- 
dory jsou vymezeny jako pás území o šířce 600 m, tj. 300 m na každou stranu od  
znázorněné osy, která určuje směr propojení. V tomto pásu je možné provádět  
zpřesnění biokoridoru, v rámcově vymezené ploše biocentra je možné zpřesnit bi- 
ocentrum.“ 

Toto upřesnění v textu umožňuje v podrobnějším řešení hledat vhodnější průchod pro biokoridory 
této úrovně v širším pruhu území.  
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5.6 Návrh zpřesnění migračně významných území, dálkových 
migračních koridorů, návrh řešení střetů v místech omezení 
dálkových migračních koridorů 

5.6.1 Zpřesnění dálkových migračních koridorů a migračně významných 
území  

Proběhlo zhodnocení podkladů od AOPK se zákresy migračně významných území (MVÚ) a dálkových 
migračních koridorů (DMK); podklady byly shledány jako dostatečně přesné. Návrhy na upravení 
dálkových migračních koridorů (DMK) nemá zpracovatelský tým žádné. Trasování od AOPK je dle 
našeho názoru dobře zpracované. Existují možné alternativní vedení koridoru (např. o pár desítek 
metrů jiným směrem kvůli vrstevnicím či uspořádání terénu), nicméně nebylo by zvlášť přínosné tyto 
alternativy vymezovat, protože stejné informace podává vyznačené migračně významné území.  

Co se týče MVÚ, mírně jsme vrstvu upravili s ohledem na aktuální stav území (byly vyjmuty už 
zastavěné plochy). Vrstva MVU_uprava je dostupná v datových výstupech ÚSK.  

5.6.2 Návrh řešení střetů v místech omezení DMK a MVÚ  

V ORP Opava bylo identifikováno 118 ha zastavitelného území (ZÚ), které byly vymezeny v migračně 
významných územích (MVÚ), tedy představující konflikt zájmů v území (viz Tab. Přehled konfliktů 
zastavitelných území s MVÚ a návrhy opatření a datová vrstva Konflikt_MVU_zastavitelne). Je 
prakticky jisté, že území MVÚ ohroženého zástavbou je pravděpodobně více, jelikož do vrstvy ÚAP 
zastavitelná území jsou tyto plochy přejímány až po schválení do územních plánů. Aktuálně obce často 
zastavitelné plochy plánují bez ohledu na migračně významná území a další přírodní hodnoty. Je 
potřeba zvýšit informovanost v tomto ohledu a seznámit je s těmito podklady 

Tabulka 5-3: Přehled konfliktů zastavitelných území s MVÚ a návrhy opatření 

č.   Obec  zastavitelné 
území (ZÚ)   
v MVÚ (ha)  

Závažnost problému  Opatření  

1  Dolní Životice  0,34  1  ZÚ lze ponechat  

2  Hlubočec  0,52  1  ZÚ lze ponechat  

3  Hrabyně  0,48  1  ZÚ lze ponechat  

4  Hradec nad Moravicí  69,39  3 závažná  
Koridor pro stavbu 
silnice, dvě rozsáhlá 
území pro rekreaci  

Uvážit, zda je takový 
rozsah nezbytný. 
Doporučujeme snížit 
výměru ZÚ v MVÚ.  
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5  Jakartovice  30,82  3 závažná  Kódy ploch – TE, R. R už 
jsou postavené chatky, tj. 
už je to zastavěné 
území.   

6  Kyjovice  0,56  1  ZÚ lze ponechat  

7  Lhotka u Litultovic  0,90  1  ZÚ lze ponechat  

8  Litultovice  2,28  2 středně závažná  Plochy bydlení a 
rekreace, v MVÚ, rovněž 
ve VKP niva. Je důležité 
nevymezovat další stavby 
v nivě!   

9  Mikolajice  0,16  1  ZÚ lze ponechat  

10  Pustá Polom  12,44  3 závažná  Plochy: X, OS. Řada 
liniových ploch  

11  Skřipov  0,33  1  ZÚ lze ponechat  

12  Štáblovice  0,11  1  ZÚ lze ponechat  

Celkem    118,33 ha      

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2018 

V ÚSK byla provedena analýza možných konfliktů záměrů ze ZÚR s dálkovými migračními územími 
(DMK) a migračně významnými územími (MVÚ). Co se týče dopravně technické infrastruktury, podle 
ÚAP nejsou navrhovány žádné záměry, které by byly v MVÚ. K přímému omezení DMK (záměry 
ohrožující budoucí průchodnost koridoru) v rámci ÚAP tedy nedochází. ÚSK se nicméně nevyjadřuje 
k záměrům, které jsou v projednání a ještě v ÚAP nejsou.  

 

5.6.3 Doporučení   

Doporučujeme zastavitelné plochy v DMK striktně nevymezovat a v MVÚ vymezovat jen výjimečně 
a po posouzení dopadu na fragmentaci krajiny a migraci velkých savců.  

Doporučení při vymezování nových zastavitelných ploch: v průběhu procesu vymezování 
zastavitelných ploch je potřeba začlenit i kontrolu vrstvy DMK, MVÚ, biotopů a také NDOP (národní 
databáze ochrany přírody), zda v dané lokalitě nebude výstavbou zničen přírodní biotop a zda zde není 
pravděpodobný výskyt vzácných a chráněných druhů organismů.    

Na průchodnosti DMK a MVÚ se také odráží intenzita silniční dopravy. Pokud uvážíme fakt, že na 
silnicích i mimo území DMK a MVÚ, dochází k úmrtím tisícovek menších zvířat, jakými jsou zajíci, ježci 
a další drobní savci a obojživelníci, je z tohoto důvodu prioritní řešit intenzitu silniční dopravy obecně. 
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Nejproblematičtějšími bariérami z hlediska migrace jsou liniové stavby s vysokou intenzitou 
individuální automobilové dopravy (IAD). Je tedy užitečné uvážit i opatření ke snižování intenzity IAD. 
Např. s budováním infrastruktury pro VHD, Park and ride a Bike and ride parkovišť u vlakových a 
autobusových nádraží. Nebudovat další parkovací plochy v území, zbytečně nezkapacitňovat stávající 
silnice pro vysokoemisní automobilovou dopravu. Četné studie poukazují na to, že každá nově 
vybudovaná kapacita pro IAD se do pěti let zaplní (Næss et al. 2012, Litman 2011, Kurfürst 2000). 

5.7 Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity 
a k předcházení fragmentace krajiny 

5.7.1 Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity  

Mezi hlavní vlivy negativně působící na biodiverzitu, které byly vymezené v analytické části ÚSK, patří 
intenzifikace hospodaření na orné půdě, v lesích a rybnících, dopady klimatických změn na ekosystémy, 
eutrofizace a působení chemikálií, přetrvávající regulace vodních toků, absence vhodného hospodaření 
mimo produkční lokality, migrační bariéry a fragmentace krajiny, invazní druhy a ztráta opylovačů.  

V této kapitole jsou popsány možnosti, jakými územního plánování může zmírnit důsledky těchto vlivů   

1. Dopady klimatické změny   

a. Jedním ze stěžejních dokumentů popisujících praktické kroky adaptace na změnu klimatu jsou 
Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR (MŽP n. d.) a Národní akční plán 
adaptace na změnu klimatu (tzv. Akční plán, MŽP 2017).  
i. Shrnutí základních úkolů týkajících se biodiverzity a ekosystémových služeb je uvedeno ve 

Strategii (str. 51 – 54). Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii do 
konkrétních úkolů14.  

ii. Mezi důležité body Adaptační strategie patří následující: 
1. Je pravděpodobné, že díky klimatické změně budou vznikat nové typy ekosystémů, 

jež budou adaptovány na nové klimatické podmínky. 
2. Bude nadále zvyšována proměnlivost srážek a srážkové a teplotní extrémy, snižování 

průměrné sněhové podmínky, což bude na mnoho ekosystémů působit negativně.  
3. Stále významnějším faktorem působícím na stav druhové je management přírodních 

stanovišť i produkčních ploch (TTP s vhodným managementem budou pro udržení 
biodiverzity významné). 

4. Klíčové je zadržování vody v krajině, obnova a zlepšení propojenosti přírodních a 
přírodně blízkých ploch (např. přirozeně strukturované lesy, mokřady, nivy, aleje, 
remízky, aleje, břehové porosty apod.) 

                                                             
14 Příklad doporučených opatření a úkolů podle Adaptační strategie: 3.5.3.2. Opatření k ochraně, obnově a 
zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny 
klimatu. V Akčním plánu jsou opatření zahrnuta do bodu o17_1 1 Ochrana, zachování a obnova přírodních prvků 
a ekosystémů ve volné krajině.   
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iii.  Oba dokumenty označují za jedno z nejefektivnějších adaptačních opatření zachování a 
obnovení sítě zelené infrastruktury a podporu ekosystémově založených adaptací; 
zakládání mokřadů a dalších biotopů. Dále zdůrazňují potřebu snížit fragmentaci krajiny 
a předcházet jí.  

b. ÚSK přináší konkrétní výstupy, které specifikují, jak vymezit nové plochy pro zelenou 
infrastrukturu v prostoru. Na úrovni územního plánování přichází do úvahy podobně jako 
v bodu 1. Intenzifikace hospodaření aplikování ekosystémového přístupu, ve kterém je zásadní 
vytvoření už zmiňované zelené sítě, která zajišťuje v území základní ekosystémové služby 
potažmo ekologickou stabilitu krajiny. Propojená síť lépe vzdoruje i negativním dopadům 
klimatické změny působícím na biodiverzitu (ztížené podmínky života pro jedince i populace 
kvůli výkyvům v teplotách, srážkách, potravní nabídce ovlivněné těmito výkyvy a další) – 
zvýšení výměry životního prostoru pro organismy dokáže kompenzovat určitou část dopadů 
klimatických změn.  

c. Zelená infrastruktura / síť je v první řadě tvořená soustavou Natura 2000 a ÚSES, které je 
v území už vymezeno ze zákona. Na druhou stranu pro skutečné zlepšení v současnosti často 
tristního fungování ekosystémů nestačí minimální výměra biocenter a biokoridorů (zvláště 
v běžném případě, že převážná část půdy v území je zorněna a neobohacována organickou 
hmotou), je potřeba mít více interakčních prvků plnících další funkce (poskytování úkrytu a 
potravy pro organismy v krajině, protipovodňové a protierozní opatření; a další). V tomto 
případě platí velmi podobná východiska návrhu jako u předchozího bodu. Důležité je vymezit 
dostatek prostoru v území zejména pro mokřadní biotopy vč. údolních niv. Údolní nivy byly 
v ORP Opava vymezeny už dříve. V ÚSK jsou ilustračně vymezeny plochy vhodné pro mokřady 
a označeny toky vhodné pro revitalizaci z hlediska pozitivního dopadu na biodiverzitu a 
ekologickou stabilitu krajiny. Plochy nových biotopů a nových ekologicky stabilních ploch jsou 
blíže popsány v kartách obcí u obcí a více popsány v kapitole 3.2 Návrh opatření na ochranu a 
rozvoj zjištěných hodnot a potenciálů – přírodní hodnoty. 

d. Část dopadů klimatické změny na biodiverzitu ovlivnit nelze nebo lze ovlivnit jen 
managementem v lokalitách (př. udržení populací chladnomilnějších živočichů na hraně jejich 
areálů).  

1. Intenzivní hospodaření na orné půdě, TTP, v lesích a rybnících.   

a. Jedná se o velmi závažný problém v mnoha obcích v ORP Opava. Nástroje územního plánování 
samy o sobě nemohou zastavit negativní projevy intenzifikace hospodaření, avšak pro 
dosažení tohoto cíle jsou nezbytné a to ve spolupráci s dalšími nástroji: potřebná je 
kombinace 1/ vyčlenění prostoru pro nové krajinné prvky, které nebudou ornou půdou a 
budou dělit intenzivně obhospodařované plochy, 2/ zajištění ochrany stávajících hodnotnějších 
lokalit bez ochrany (zde hraje roli územní plánování), 3/ změny nastavení dotací pro 
zemědělce, aby nové krajinné prvky byly pro zemědělce finančně výhodné (částečně je toto už 
řešeno v agroenvironmentálním programu) a financování údržby biotopů mimo ZCHÚ.  

b. První krokem pro zmírnění negativních důsledků intenzivního hospodaření je ochrana 
stávajících biotopů, na které je často vázána řada vzácnějších i chráněných druhů. V návrhové 
části ÚSK je byly na základě předchozích analýz identifikovány stávající přírodní biotopy (výstup 
je dostupný v datové vrstvě z analytické části ÚSK „biotopy bez X“ a „kvalitní_biotopy“).  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

59 
 

c. Navrhujeme, aby z nejkvalitnějších biotopů byly vybrány významné krajinné prvky registrované 
(datová vrstva „Další VKP“). Vymezení VKP ze zákona údolní niva proběhlo v předchozí studii 
(EKOTOXA 2014). Datovou vrstvu přikládáme. 

d. Dopady intenzifikace hospodaření na orné půdě a TTP je možné podle literatury (Šálek et al. 
2018, Lovell a Johnston 2009) kompenzovat členěním velkých půdních bloků krajinnými prvky. 
V ÚSK analýze byl vyčleněn dostatek prostoru v krajině pro nové ekologicky stabilní plochy 
(ESP) a určeno procento výměry pro plochy biotopů v ekologicky nestabilní a mírně nestabilní 
krajině. Výměra nových biotopů a nových ekologicky stabilních ploch je uvedena v příloze 
Karty obcí u obcí s nejzávažnějšími problémy. Příklady vymezení nových ESP jsou k dispozici 
v datové vrstvě ESP v Hlavním výkresu. Navrhujeme dělení velkých půdních bloků a krajin 
s minimem zelené infrastruktury za pomocí krajinných prvků. Detailní popis je v kapitole 4.1 
Přírodní hodnoty a v Kartách obcí. 

Podobně významným faktorem, jakým je dostatek území pro biotopy, je také poskytnutí 
odpovídajícího managementu. Problematika managementu je velmi rozsáhlá, přímo se 
netýká územního plánování – zejména intenzifikace hospodaření v rybnících a lesích není 
na úrovni územního plánování řešitelná; návrhy řešení na úrovni managementu tedy 
nejsou zahrnuty v ÚSK. Doporučení týkající se managementu biotopů je možné poměrně 
snadno najít v literatuře15. 

2. Eutrofizace a působení chemikálií – v návrhové části byly vymezeny u ZCHÚ ohrožených eutrofizací 
ochranné zóny nad současný rámec chráněných pásem (datová vrstva ESP, relevantní plochy jsou 
označeny v atributové tabulce). Ochranné zóny lze vymezit v územním plánu jako TTP nebo jinou 
funkční plochu s přírodě blízkým využitím. V odůvodněných případech je možné tyto plochy začlenit 
do ochranného pásma rezervace, pokud je to v souladu se zájmy příslušného orgánu ochrany 
přírody. Financování údržby TTP je možné např. z programu M10 Agroenvironmentálně 
klimatických opatření.  

3. Přetrvávající regulace vodních toků – ÚSK důrazně doporučuje vymezit v územním plánu základní 
ochranné pásy podél malých vodních toků v polích (min. 8 m z každé strany). Pro zlepšení 
současného často tristního fungování vodních a pobřežních ekosystémů u regulovaných toků je 
potřeba zajistit revitalizace nebo renaturace – konkrétní informace jsou uvedeny v kapitole 5.1 
Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení 
protipovodňové ochrany území. Podobně jako v případě ochrany druhů, mnoho závisí i na vhodném 
managementu, který není v hlavních cílech ÚSK. 

4. Absence hospodaření mimo hlavní produkční lokality (tzn. plochy, u kterých není hlavní jejich 
produkční funkce, např. meze, dřevinné prvky, neintenzivní travní porosty)  
a. Přímé řešení tohoto problému tkví v managementu, který, jak už bylo uvedeno, nepatří mezi 

hlavní předmět řešení ÚSK. Možným řešením problémů je zajištění vhodných finančních 
mechanismů pro údržbu takových lokalit a zároveň zpřístupnění lokalit (např. TTP) pro 
vlastníky. V ÚSK je zpracovávána pouze prostupnost krajiny pro člověka (kapitola 4.2. Návrh 
opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka). Zpřístupnění 

                                                             
15 Základní přehled je k dispozici v Katalogu biotopů (Chytrý et al. 2010), který je dostupný online, Výzkumný 
projekt SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ (Gremlica et al., 
2011) 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

60 
 

lokalit pro hospodáře je jedním z hlavních zájmů komplexních pozemkových úprav, ovšem 
hlavní důraz zde tkví v přístupnosti k produkčním lokalitám.  

b. Doporučení ÚSK – problematika absence hospodaření by vyžadovala speciální studii se 
zaměřením na územní plánování, jejíž závěry pak mohou být implementovány např. do KoPÚ, 
dotačních titulů a dalších odpovídajících politik.   

5. Problematika invazních druhů – územní plánování může propojením lokalit otevřít koridory pro 
invazivní druhy, avšak toto riziko nemůže být argumentem, proč nevytvářet ekologické sítě (síť 
přináší řadu ekosystémových služeb a jejich výhody jsou zásadnější, než nevýhody). Výskyt 
invazních druhů je ovlivnitelný managementem. Nástroje územního plánování by výskyt invazních 
druhů mohly ovlivnit vytvářením různých typů ploch, které by znesnadnily šíření určitých druhů 
mezi jednotlivými funkčními typy, nicméně tento   

6. Ztráta opylovačů – v ÚSK není toto riziko přímo řešitelné, jelikož aplikace pesticidů a herbicidů se 
vztahuje k managementu ploch, nicméně pokud opylovačům nabídneme nový prostor v podobě 
nových ploch biotopů, kde nejsou aplikovány chemikálie, umožníme jim lepší existenci v krajině. 
ÚSK na tento problém tedy odpovídá vymezením nových ESP (podrobnosti viz výše a kap. 4.1). 
Samozřejmě mnohé bude záviset od konkrétního managementu dané plochy. 

7. Z důvodu negativního vlivu na fragmentaci krajiny důrazně nedoporučujeme schvalování 
zemědělských staveb a objektů ve volné krajině o celkové výměře větší než 1 ha (např. skleníky, 
zemědělské haly apod.). Stavba nad 1 ha představuje kromě jiného neúměrnou zátěž pro ostatní 
uživatele krajiny i bariéru pro živočichy, kteří se v krajině pohybují. Soubory zemědělských staveb 
v extravilánu, které jsou v oploceném areálu, kdy celková výměra také přesahuje výměru 1 – 1,5 ha 
rovněž nedoporučujeme k schvalování. Jejich dopad na fragmentaci krajiny pro živočichy a další 
dopady jsou totiž velmi podobné jako u běžných průmyslových staveb a podle toho by mělo také 
probíhat jejich schvalování. 

8. Problematika dostupného prostoru pro významné druhy zvětšující svůj areál – je částečně řešena 
ve vymezení nových ESP. Navrhujeme, aby další plochy vhodné pro posílení populací chráněných 
druhů mimo ZCHÚ byly podle potřeby doporučeny přímo orgánem ochrany přírody ORP. 

9. Problematika migrace je řešena v předchozí kapitole.  
10. Lomy – Zdůrazňujeme vysoký biotický potenciál lomů – bylo prokázáno, že se jedná o vhodné 

budoucí lokality pro ochranu přírody, pokud je vhodně nastaveno využití této lokality (např. v 
kombinaci s rekreačním využitím). V územních plánech ovšem není možné současné aktivní lomy 
vymezovat jako lokality krajinné zeleně, to lze učinit až při ukončení těžby.  

 
Nabízí se otázka, jak provázat výstupy dokumentů KoPÚ, ÚP a ÚSK tak, aby bylo docíleno vyšší 
ochrany existujících biotopů a lepších podmínek pro realizaci opatření posilujících zelenou 
infrastrukturu v krajině.  

Doporučujeme do plánu společných zařízení KoPÚ zapracovat požadavek na dostatečnou výměru a 
vhodnou distribuci ekologicky stabilních ploch jak je popsáno v Kartách obcí, ne pouze minimální 
výsadby liniové zeleně (podrobně viz kapitola 3.2 Návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných 
hodnot a potenciálů – přírodní hodnoty). 
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5.8 Vymezení ploch vyžadujících revitalizaci anebo renaturalizaci 
krajiny 

5.8.1 Potenciál revitalizace krajiny ve vztahu k těžbě nerostných surovin 

Na území SO ORP Opava se nachází několik ložisek nerostných surovin, a to štěrkopísku, cihlářské 
suroviny, sádrovce a stavebního kamene. V současnosti probíhá těžba pouze na ložisku v Bohučovicích 
a Litultovicích – Mladecku. Pro potřeby těžby nerostných surovin je zde také vymezeno několik 
dobývacích prostorů. Těžba sádrovce se aktuálně nejeví jako perspektivní. 

Těžba nerostných surovin přináší také problémy, které je nutno řešit. Patří mezi ně nutnost rekultivace 
a stabilizace krajiny po ukončení těžby nerostných surovin, riziko ohrožení vodních zdrojů, zátěž 
prostředí v průběhu těžby (prašnost, hlučnost, doprava aj.) nebo zásahy do přírodních hodnot v území, 
jako jsou ÚSES. S některými záměry na zahájení nebo rozšíření těžby nesouhlasí veřejnost, díky které 
nebyla těžba v Jakartovicích-Deštné zahájena. 

Aktuálně probíhá nebo se plánuje těžba nerostných surovin v několika dobývacích prostorech. Na 
základě dostupných zdrojů byly analyzovány vlivy konkrétních těžených lokalit na životní prostředí, 
předpokládané termíny ukončení těžby nerostných surovin a také plánovaní způsoby budoucí 
rekultivace uvedených dobývacích prostorů. Dále byly zjištěny nepřesnosti v datech ÚAP, neboť v 
některých dobývacích prostorech těžba neprobíhá. Základní údaje jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 5-4: Předpokládané ukončení těžby v dobývacích prostorech a základní popis cílového využití 

Obec Název 
DP 

Nerost Typ Období využití Plán po ukončení těžby Pozn. 

Opava Palhane
c 

slév. a 
maltařské 
písky 

rezervní x x x 

Hněvošice,K
obeřice 

Kobeřic
e I 

sádrovec Těžba 
ukončen
a 

Na území ORP 
Opava 
netěženo 

biologická rekultivace a 
napuštění jezera 

Mimo území SO 
ORP Opava, 
nepřesnost v 
datech ÚAP 

Hradec n. 
Moravicí 

Bohučo
vice 

droba Těžený do 2065 Postupná rekultivace, 
přirozená sukcese a 
zalesnění, travní 
porosty, vytvoření 
vodní plochy 

x 

Litultovice Litultovi
ce 

droba Těžený dlouhodobé Postupné ozeleňování a 
zalesňování - 
rekultivace zalesněním 

x 

Opava-Malé 
Hoštice 

Malé 
Hoštice 

cihlářská 
surovina 

Netěžen
ý 

x x Nepřesnost v 
datech ÚAP 

Hněvošice Hněvoši
ce 

cihlářská 
surovina 

Netěžen
ý 

x x Nepřesnost v 
datech ÚAP 
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Obec Název 
DP 

Nerost Typ Období využití Plán po ukončení těžby Pozn. 

Jakartovice Deštné droba pro 
drcené 
kamenivo 

PROT cca 45-50 let v 
případě 
zahájení těžby 

Přirozené lesy na 
netěžených plochách, 
tůň, transfery živočichů, 
postupná lesnická 
rekultivace 

Hluk, prašnost, 
doprava, otřesy, 
odlesnění, 
nesouhlas 
veřejnosti, 
krajinný ráz - 
nesouhlasné EIA 
stanovisko 

Opava-
Jaktař 

Opava-
Jaktař 

cihlářská 
surovina 

rezervní 
se 
zastave
nou 
těžbou 

x aktuálně pole bez 
podrobnějších 
informací 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2018, Informační systém EIA 

Z tabulky vyplývá, že životnost ložisek je různá, v případě ložisek kamene je horizont dlouhodobější. 

Významný vliv na krajinu bude mít i způsob rekultivace uvedených lokalit po ukončení těžby nerostných 
surovin. Na úrovni územního plánování je vhodné znát budoucí předpoklad využití jednotlivých 
dobývacích prostorů, respektive ložisek nerostných surovin. Pro jednotlivé dobývací prostory je způsob 
využití uveden v tabulce. U většiny ploch se počítá s přírodě blízkou rekultivací, kdy se předpokládá 
(pokud jsou přítomny) zachování nebo vytvoření vodních ploch a plošek, terénní úpravy kolem nich, 
výsadby zeleně nebo zalesnění. 

5.9 Návrh opatření pro transformaci zjištěných významných 
opuštěných areálů a ploch ve volné krajině a v kontaktu s ní 

5.9.1 Shrnutí problémů z průzkumů a rozborů 

V SO ORP Opava se dle RURÚ a ÚAP nachází více než 25 brownfieldů. Většina výše uvedených 
brownfieldů je součástí kompaktní zástavby obcí. V dubnu a květnu roku 2017 proběhlo v rámci územní 
studie krajiny dotazníkové šetření po obcích, v rámci něhož vyplynulo, že velká část výše uvedených 
brownfieldů již byla odstraněna, nebo je v současnosti využívána. Výše uvedené podklady by měly být 
aktualizovány v souladu s aktuálním stavem. Dotazníkové šetření a terénní průzkumy byly dalším 
zdrojem k doplnění databáze brownfieldů v krajině. 

Brownfieldy jsou potenciálem nejen k vytvoření nového podnikatelského prostředí, ale i ke zlepšení 
veřejné vybavenosti obcí (regenerace nevyužitého objektu/areálu ke vzdělávacím, kulturním, 
sportovním aj. účelům), či k rekreaci a turismu (občerstvovací a ubytovací zařízení). Na extravilán obcí 
SO ORP Opava má dle územní studie krajiny vliv 18 brownfieldů. Pro dané brownfieldy byl vytvořen 
pasport brownfiedů s uvedením limitů v dalším využití území (záměry ze ZÚR, ochrana přírody, krajinný 
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ráz, kontaminace území). Výsledkem studie jsou návrhy na využití území jednotlivých brownfieldů ve 
vztahu ke zjištěným limitům v území a jeho okolí, viz pasporty brownfieldů, Příloha č. 2. 

5.9.2 Návrhy opatření 

V analytické části byly identifikovány brownfieldy, které se nacházejí v extravilánech obcí, či do krajiny 
významně vybíhají a mají na ni vliv. Národní strategie brownfieldů, uvedená v analytické části, přijata 
usnesením vlády v roce 2008, krom obecných tezí uvádí dva konkrétní kroky v řešení problematiky 
brownfieldů: 

 dotace v oblasti brownfieldů 
 identifikace brownfieldů v územních plánech obcí 

Dotace v oblasti brownfieldů jsou následující16: 

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2016 – 2020 
(program Nemovitosti) 

 Operační program životního prostředí 2014 – 2020 (prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika) 

 Operační program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (opatření M06 Rozvoj 
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti) 

 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (programové období 2014 – 2020) 
 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017 (podopatření 2. b. 8 Podpora regenerace 

brownfieldů, podopatření 2. c. 9 Regenerace brownfields (především zemědělských) pro 
podporu podnikání) 

 Rozpočtové dotace – zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro 
místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí 

 Soukromé zdroje – investice developerů, partnerství veřejného a soukromého sektoru  
 Dluhové financování – mezinárodní a české finanční instituce 

Dotační tituly sleduje a s jejich doporučováním asistuje agentura Czechinvest 
(http://www.czechinvest.org/).  

Brownfieldy jsou v územních plánech obcí součástí vymezených funkčních ploch. Z územních plánů tak 
není vždy zřejmé, zda se brownfield v obci vyskytuje. Funkční plocha se stanovenými podmínkami 
využití nedává možnost různorodému využití plochy, v případě změny využití plochy se tak musí 
iniciovat změna územního plánu, která může trvat i dva roky. Národní strategie brownfieldů navrhuje 
vyznačení brownfieldů v územních plánech obcí (samostatná položka legendy) a možnost 
zjednodušeného procesu změny územně plánovací dokumentace.   

Mezi lety 2008 – 2012 byl realizován projekt COBRAMAN, jehož výstupem je mj. příručka pro vlastníky 
brownfieldů. Jedná se o velmi podrobný postup, jakým způsobem brownfield regenerovat a za jakých 
podmínek. Příručka je dostupná na stránkách nestátní neziskové organizace IURS - Institut pro 

                                                             
16 Uvedený soupis programů je aktualizován k 4. 4. 2017 
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udržitelný rozvoj sídel z. s. (https://www.iurs.cz/). Příručka mj. jednoduše shrnuje možnosti rozvoje 
brownfieldů, viz tabulka níže. 

Tabulka 5-5: Možnosti rozvoje brownfieldů 

Regenerace17 Revitalizace18 Dočasné využití 
Demolice Demolice Změna využití 
Odstranění ekologických škod Odstranění ekologických škod Případná demolice 
Restaurování Restaurování Užívání 
Rekonstrukce Opravy a údržba  

Oprava a údržba Změna využití   

Změna využití Užívání  

Nová výstavba   

Užívání   

Výsledek: upravené a nové 
nemovitosti a vzhled okolí, nové 
využití 

Výsledek: upravené a nové 
nemovitosti a vzhled okolí, nové 
využití 

Výsledek: stávající 
stav, nové dočasné 
využití chránící 
hodnoty, dokud není 
nalezeno trvalé řešení 

Zdroj: IURS, 2011 

Podstatná je obecně lokalizace brownfieldů, existence a kvalita dopravní infrastruktury, blízkost 
většího sídla, ale i blízkost turisticky atraktivní oblasti a využívaných cyklistických a turistických tras. 
Poloha brownfieldů mimo zástavbu obce je výhodná spíše ve vztahu k agroturistice, k občerstvovacím 
či ubytovacím zařízením (v blízkosti cyklostezek či rekreačně významných oblastí) či k výrobě a 
skladování. 

Podporou regenerace brownfieldů se dlouhodobě zabývá Agentura pro regionální rozvoj zřízená 
Moravskoslezským krajem. Díky této Agentuře se podařilo úspěšně regenerovat celou řadu 
brownfieldů na území kraje, včetně např. bývalého pivovaru, z něhož je obchodní dům Breda & 
Weinstein. 

Možností využití území je spousta, problémem je nalézt vhodné efektivní využití konkrétní nemovitosti. 
Takovýto výběr je značně odvislý od mnoha proměnných, přičemž je na vlastnících nemovitostí, jaká 
pro ně bude určující. Většina dotčených brownfieldů patří několika soukromým vlastníkům. Řešením 
regenerace těchto brownfieldů může být vytvoření strategie postupu spoluvlastníků koordinovaných 
obcí. I vzhledem ke složitosti vlastnické struktury nejsou v návrzích na využití území uvedeny návrhy 
konkrétních činností (rekonstrukce, revitalizace, obnova). Využití brownfieldů je v současnosti 
limitováno vymezenými funkčními plochami v územních plánech obcí, což není v problematice 
brownfieldů příliš přínosem, viz výše. V návrhové části územní studie krajiny je kladen důraz na využití 

                                                             
17 Zahrnuje nejen stavební obnovu a údržbu určitého území, souboru staveb (popř. i objektu), ale zejména jeho 
funkční začlenění do městského (sídelního) mechanismu, nalezení jeho vhodného současného poslání a očištění 
od všech nehodnotných součástí a nevhodných způsobů využití.  
18 Je to obnova, oživení poškození, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich 
vazbám na okolí, významu. V kulturní krajině se jedná o postupy, které obnovují komplexní funkčnost a 
návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních (krajinná rekultivace).  
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území ve vztahu ke složkám životního prostředí a krajinnému rázu s uvedením limitů ve využití území. 
U některých brownfieldů jsou taktéž navržena nová funkční využití ploch v rámci územních plánů obcí.  

V souladu s Národní strategií brownfieldů navrhujeme u všech níže uvedených brownfieldů jejich 
vyznačení v územních plánech obcí jako „brownfield“ v samostatné položce legendy. Návrhy níže uvádí 
možnost i jiného funkčního využití, podstatné jsou limity vyplývající z hodnot a limitů v území, které 
formulují požadavky pro dotčenou plochu.   

5.10 Návrh snižování nepřiměřených zátěží v území 

5.10.1 Výchozí přístup   

Hodnocení ohrožení (nadměrných zátěží) a rizik v krajině je do značné míry determinováno stupněm 
poznání jednotlivých krajin, jejich vývoje a fungování. Na úvod je potřebné připomenout, že ohrožení 
nejsou chápána úzce - pouze jako vnější „faktor“ v rámci standardního přístupu SWOT analýzy (ústup 
tohoto přístupu je patrný i ze skutečnosti, že novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 
13/2018 Sb., došlo k vypuštění SWOT analýzy z hodnocení udržitelného rozvoje).  

V případě ÚSK Opava je základní analytickou jednotkou ohrožení a rizik krajinný okrsek. V rámci 
krajinných okrsků (ale i ve vazbách mezi nimi) by měl být optimalizován udržitelný rozvoj, s vyloučením 
ohrožení (nadměrných zátěží) a rizik.  

 

Hodnocení zátěží území (včetně volné krajiny) bylo v rámci územního plánování realizováno v rámci 
vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v rámci všech tří pilířů, tj. pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  

Adekvátní hodnocení podmínek území je nezbytným východiskem pro výběr optimální urbanistické 
koncepce rozvoje území v územních plánech. Slabé pilíře podmínek území obcí (s velkými zátěžemi, 
ohrožením) by měly být posilovány, silné (s velkými příležitostmi – potenciálem) by měl být rozvíjeny, 
využívány.  

Ohrožení a rizika v krajině jsou generovány většinou antropogenní činností člověka v rámci sekundární 
a terciární struktury, promítají se však do všech tří pilířů územních podmínek. Zátěže je vhodné 
srovnávat zejména s potenciálem krajiny.   

 

5.10.2 Celkové hodnocení SO ORP Opava 
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Míra ohrožení a rizik v rámci SO ORP je diferencovaná a je prvotně svázána zejména se sídelní a 
produkční funkci krajinných okrsků. Do značné míry koreluje s hustotou osídlení, dopravní, rekreační a 
produkční (zemědělskou) funkcí území. Z toho pohledu se naprosto jednoznačně jeví jako 
„nejproblematičtější“ vývoj v krajinném okrsku č. 1 Opava - Komárov (C-03-01) a č. 2 Otice - Slavkov - 
Raduň (C-03-02).  
Městský krajinný okrsek č. 1 je jednoznačným hodnotovým pólem sekundární a terciární struktury 
(širšího regionu než SO ORP Opava) a bude v nejbližších letech „antropogenně vymezován“ dopravní 
infrastrukturou vzhledem k jiným krajinným okrskům.  
Příměstský okrsek č. 2 bude do značné míry vystaven rizikům svého dalšího vývoje (zejména 
suburbanizačního tlaku). Úroveň těchto změn a navazujících zátěží nelze obecně označit jako 
extrémní či velmi vysoké ohrožení (tak jak je tomu v zázemí mnohem výrazněji rostoucích měst – např. 
Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové), v rámci MS kraje lze však toto území přiřadit k územím 
s vysokým „tlakem“ na krajinu. Otázkou je tedy vždy, nejen absolutní a relativní tlak na krajinu 
(definovaný např. velikostí sídla, hustotou osídlení, rekreační zátěží), ale i srovnání v rámci ČR, nejen 
tedy např SO ORP či MS kraje. Zde v případě extrémních zátěží je možno i racionálněji posuzovat míry 
zatížení území a krajiny. 
Zásadní význam řešení dopravy je nezbytné posuzovat s ohledem na následný tlak na zastavění 
lokalit v okolí „výhodných“ dopravních uzlů (což v podmínkách absence regulačních mechanismů 
v oblasti urbanistické ekonomie chybí). Vlastní suburbanizační tlak na okrsek č. 2 je v zásadě „běžný“ 
v zázemí měst, v ohrožení se však může proměnit v případě malé akceptace další expanze obytných 
funkcí obyvateli těchto území.   
V případě okrsku č. Krajinný okrsek 27 - Kyjovice - Budišovice - Hrabyň (B-10-01) dochází k souběhu 
obytných a rekreačních funkcí (generovaných především suburbanizací města Ostravy a zejména 
příměstskou rekreací obyvatel města Ostravy). V několika krajinných okrscích s výraznou zemědělskou 
(produkční funkcí) hrozí poškození primární struktury, zásadní vliv zde má hospodaření na zemědělské 
půdě (1.5 Krajinný okrsek 5 - Chlebičov - Oldřišov (C-03-06), 1.6 Krajinný okrsek 6 - Hněvošice - 
Služovice (C-03-07), 1.14 Krajinný okrsek 14 - Vlaštovičky - Stěbořice (B-07-02).    
 

5.11 Doporučení pro rozvoj sídel při respektování tradiční formy 

Údolí 

Významné budovy jsou většinou umísťovány do těžiště osídlení, popřípadě nad údolnici na svahy, tak 
aby společenský význam staveb byl zvýrazněn dominující polohou, pro tyto existující místní dominanty 
je potřebné respektovat jejich dominantní polohu a to jak při výstavbě, tak při umísťování například 
vzrůstné zeleně v obci nebo na jejich okrajích, pro nové podobné pozitivně vnímané objekty vybírat 
podobné polohy s respektem k již existujícím a to jako rozvíjení nebo jako protiváhu nikoliv však 
konkurenci 

Krajinná zeleň by měla respektovat dostatečné oslunění hlavně v zimních měsících a udržení dobré 
provětrávanosti údolních poloh, přibližování dřevinných porostů k okrajům sídel je nutno zvážit 
z hlediska prodloužení zastínění zastavěných území 

 

Rovina 
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Významné budovy pro život obce jsou většinou umísťovány do centra osídlení (např. křížení silnic), 
tradiční siluetě sídla většinou dominuje kostelní věž, případně u malých sídel větší objekty bývalých 
panských statků, škol, v novější době pokud to zástavba připouštěla další objemnější společensky 
užívané objekty, objekty výroby jsou většinou umístěny na obvody sídla a jejich estetická úroveň a 
údržba je významným hodnoceným objektem vnímaným jako jeden z atributů vzhledu sídla 

Krajinná zeleň by měla doplňovat strukturu krajiny v podrobnějším členění reliéfu – úvozy, zářezy 
potoků a řek, krajinné aleje a stromořadí na hlavních přístupových cestách (vzrůstné stromy) a dalších 
cestách ze sídla do krajiny (menší stromy a ovocné), v převážně polní krajině by krajinná zeleň měla 
propojovat sídlo s nejbližšími atraktivními místy v krajině (výletiště, vodní plochy, sportoviště), a 
doprovázet nejkratší spojnice do sousedních sídel nebo částí obce 

 

Zvlněný terén 

Podobné jako předchozí s rozdílem, že významné budovy jsou umísťovány na konvexních tvarech 
reliéfu, menší konkávní tvary reliéfu a širší údolnice v sídle byly většinou zastavovány až v pozdějším 
vývoji sídel (dříve byly užívány jako louky a pastviny) 

Krajinná zeleň může dynamizovat reliéf (vysoká zeleň na vyvýšených místech a konkávní tvary reliéfu 
bez vysoké zeleně nebo jen jako úzké linie v údolnicích a zvýrazňovat tak jeho výškové členění. 
Vzhledem k různým expozicím svahů, je nutné při výsadbě vysokých stromů brát ohled na dostatečné 
oslunění navazujících pozemků hlavně obytných budov; díky vyšší dynamice reliéfu je většinou krajinné 
zeleně v okolí sídel dostatek, při silném polním využití krajiny obce je vhodné doplnění krajinnou zelení 
v liniích a menších plochách nebo skupinách  

 

Svah 

Na svazích nad rovinatějším terénem umístěná sídla jsou velmi dobře přehledná a jejich hlavní 
pohledová silueta je většinou vnímána z navazujícího rovinatého území. Silueta sídla má tradiční 
dominanty umístěny většinou podle míry sklonitosti svahu tak, aby byla zachována jejich komunikační 
přístupnost, výrazným pohledovým prvkem jsou větší areály výroby (zemědělské) které jsou velmi 
dobře patrné a ve většině případů jsou spíše vnímány negativně, pokud nejsou doplněny 
komponovanou zelení (na obvodu, i v ploše členění areálů) 

Krajinná zeleň by měla respektovat pohledová pole z příjezdových cest do sídla, sídla mohou být 
rovněž umístěna na rozsáhlých mírných svazích v polní krajině a krajinná zeleň by měla propojovat sídlo 
s nejbližšími atraktivními místy v krajině (výletiště, vodní plochy, sportoviště), a doprovázet nejkratší 
spojnice do sousedních sídel nebo částí obce 

 

Hřbet 
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V sídle jsou dominanty umísťovány tradičně na hřbetní poloze a terén spolu se zástavbou tak vytvářejí 
gradaci k hlavní dominantě sídla, ta by měla být respektována 

Krajinná zeleň – v podmínkách ORP jsou sídla na hřbetech často v enklávách lesní krajiny nebo alespoň 
jsou lesní porosty v poměrně nevelké vzdálenosti od sídla. Krajinná zeleně by neměla přebíjet kladně 
vnímané dominanty sídla a měla by vytvářet zelené linie z krajiny (z lesů) k sídlu; pro silnice vegetační 
doprovody silnic budou vhodnější menší stromy, které budou svou výškou navazovat na výšku zástavby 
a u výrobních objektů a areálu na okraji sídla by mělo být použito vysoké zeleně pro pohledové 
začlenění těchto objektů do textury sídla (pohledové rozčlenění velkých objektů výsadbou, dojmové 
snížení budov předsazenou zelení) 

 

5.12 Doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změny 
klimatu 

Doporučení týkající se dopadů změny klimatu na biodiverzitu a možnosti řešení v rámci územního 
plánování jsou popsány v příslušné kapitole 5.7 Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení 
biodiverzity a k předcházení fragmentace krajiny. Základním opatřením je vytváření dostatečně husté 
sítě ekologicky stabilnějších ploch, zejména biotopů, které poskytují prostor pro biodiverzitu a zároveň 
v různé míře kombinují další ekosystémové funkce – zadržují vodu v krajině, regulují mikroklima, chrání 
půdu a další.  Bezpochyby klíčový pro udržení biodiverzity je management cennějších lokalit (zvláště 
chráněných území + i dalších prioritních biotopů), který ale v rámci územního plánování nejde přímo 
ovlivnit.  

Protierozní opatření, jakkoli jsou navrhovaná primárně na zmírnění účinků deště a odtoku a ochranu 
svrchní vrstvy půdy, jsou mimo jiné i opatření krajinotvorná a mají tak významný vliv při změnách 
klimatu. Úprava hospodaření, vhodné umisťování plodin, zmenšení výměry monokultur, lokální 
zatravnění, umisťování biopásů, travnatých pásů, zatravňování údolnic, umisťování mezí, průlehů, 
ozelenění, výsadby větrolamů, to všechno má nejen pozitivní protierozní případně protipovodňový 
efekt, bezpochyby jsou tato opatření i pozitivním opatřením pro krajinu, zvyšují její diverzitu, 
mozaikovitost, estetickou hodnotu, prostupnost. A především významnou měrou chrání půdu před 
vysycháním, zadržují vodu v ploše povodí, zlepšují půdní vlastnosti, zvyšují infiltrační schopnost půdy a 
schopnost půdy vláhu vázat a zadržet, umožňu srážce jí zasáknout do hlubších vrstev půdy, dotovat 
vláhou růst rostlin v sušších obdobích a udržovat hladinu podzemní vody. To všechno má bezpochyby 
pozitivní vliv na vláhové a odtokové poměry v krajině a snižuje dopady probíhajících změn klimatu – 
v suchých obdobích pozitivní vliv na podzemní a podpovrchové zásoby vody, příjemnější mikroklima, 
v deštivých obdobích lepší retence, ochrana půdy, rostlin a majetku před nadměrným odtokem. 
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6 Členění území na krajinné okrsky 

6.1 Východiska a odůvodnění 

Zpřesnění typů krajin představuje jeden ze základních úkolů územní studie krajiny. Vymezování 
jednotlivých krajin je (včetně hierarchické úrovně krajinných okrsků) je obecně dáno zejména účelem 
krajinné politiky, tj. mělo by umožňovat formulaci opatření zaměřených na ochranu, správu a 
plánování krajiny (v komplexním pojetí). Správa krajiny (péče o krajinu) je každé opatření, zavedené v 
souladu s principem trvale udržitelného rozvoje k usměrňování změn, vyvolaných ekonomickou, 
sociální nebo environmentální nutností.  

 

Řešení problematiky vymezování krajin je ovlivněno několika výchozími skutečnostmi: 

1. Dosavadním vymezováním krajinných celků, zejména pak vymezováním oblastí krajinného rázu 
a hodnocením vlivu na krajinný ráz (na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

2. Stávající územně plánovací dokumentací (zejména ZÚR MSK) 

3. Legislativními změnami tj. novým překladem Evropské úmluvy o krajině (r. 2017) a novelizací 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb. . 

 

Ad 1) 

Při vymezování krajin byla v minulosti uplatňována řada různých přístupů. Systém hodnocení 
krajinného rázu je nejpropracovanější, zdaleka však není jednotný. Představuje pouze částečný pohled 
soustředěný na volnou krajinu, nikoliv na krajinu jako celek. Systém hodnocení krajinného rázu dosud 
dostatečně nereagoval na skutečnosti vyplývající z EÚK a přispívá k terminologické “zmatenosti“ 
výkladu pojmů souvisejících s krajinou. Krajinné hodnocení v dosavadním většinou omezeném pojetí 
(bez koncepčního víceoborového přístupu a promítnutí názorů občanů) je pouze jedním z dílčích 
hodnocení krajiny s potřebou terminologické modernizace a zřejmě i rozšíření přístupů.     

 

Ad 2) 

ZÚR MSK (aktualizace č. 1) vymezuje:  

1. jednotlivé specifické krajiny, které jsou zařazeny do oblastí specifických krajin 

2. oblastí specifických krajin, které se dále člení na jednotlivé specifické krajiny 

Pro každou specifickou krajinu Aktualizace č. 1 ZÚR MSK stanovuje charakteristické znaky a cílové 
charakteristiky specifických krajin včetně podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.  Vytváří tak 
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základní rámec pro zpřesnění krajin při vymezování krajinných okrsků. Vymezení specifických krajin 
a oblastí specifických krajin v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK předcházelo zpracování územní studie „Cílové 
charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje“. Stanovení cílových charakteristik krajiny 
 (r. 2013) představuje inovativní dokument (v rámci ČR ve srovnání s jinými kraji ČR), který 
jednoznačně definuje odlišnosti v přístupu při vymezování oblastí krajinného rázu ve smyslu §12 
zákona č. 114/1992 Sb. a ve smyslu sledovaných jevů ÚAP dle Vyhl. 500/2009 Sb. a „na druhé straně“ 
podle Evropské úmluvy o krajině. „Oblastí krajinného rázu“ je tak krajinný celek s podobnou přírodní, 
kulturní a historickou charakteristikou odrážející se v souboru jeho typických znaků, který se výrazně 
liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného 
rázu.  
Nově (v návaznosti na upřesnění překladu EÚK) byla definována Krajinná oblast jako „specifická 
krajina“. Podle zpracovatele uvedeného dokumentu: „Jde o krajiny na úrovni regionálního členění, tj. 
krajiny, které jsou specifické vedle základních geologických a geomorfologických, resp. 
biogeografických vlastností a charakteru vegetačního krytu také charakterem hospodářského využití 
a osídlení venkovské (rurální) krajiny, dále výrobních, skladových, a infrastrukturních ploch městské a 
příměstské (urbánní a suburbánní) krajiny a krajiny aglomerací, charakterem a strukturou výrobních a 
skladových ploch, ploch technické a dopravní infrastruktury, aktivních a pasivních těžebních ploch 
včetně vodohospodářských zařízení industriální a postindustriální krajiny včetně průmětů těchto 
vlastností do vizuální charakteristiky a do rozlišitelnosti a osobitosti jejího obrazu“. Pohled na mapové 
vymezení specifických krajin jednoznačně potvrzuje zásadní význam georeliéfu a přírodních hodnot, 
názvy krajin jsou kombinací obecného označení „specifická krajina“ a geomorfologického „názvosloví“. 
Velkoplošná ZCHU – CHKO jsou paušálně pojaty jako samostatné krajinné oblasti.  
 
Ad3) 
Legislativní změny určující potřebu změn přístupu k vymezování krajin, jsou aktuálně ovlivněny 2 
zásadními skutečnostmi: 
1) Novým překladem Evropské úmluvy (r. 2017) 
2) Novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb.  
 
Evropská úmluva o krajině – vybrané definice (nový překlad z r. 2017) 
a)"krajina" znamená část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti a 
vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů; 
c)“cílová kvalita krajiny“ znamená vyjádření požadavků a přání lidí na charakter prostředí, v němž 
žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány; 
d)"ochrana krajiny" znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo 
charakteristických vlastností krajiny, utvářených přírodní konfigurací a/nebo lidskou činností a 
právem považovaných za její historickou hodnotu; 
e)"správa krajiny" znamená činnost, která má z hlediska udržitelného rozvoje zajistit pravidelnou 
péči o krajinu s cílem řídit a harmonizovat změny, které jsou způsobeny sociálními, hospodářskými a 
environmentálními procesy; 
f)"plánování krajiny" znamená cílevědomé činnosti zaměřené na zvyšování kvality, obnovu nebo 
tvorbu krajiny. 
 

Evropská úmluva o krajině – vybrané definice (nový překlad z r. 2017) 
 
a)"krajina" znamená část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti a 
vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů; 
c)“cílová kvalita krajiny“ znamená vyjádření požadavků a přání lidí na charakter prostředí, v němž 
žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány; 
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d)"ochrana krajiny" znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo 
charakteristických vlastností krajiny, utvářených přírodní konfigurací a/nebo lidskou činností a 
právem považovaných za její historickou hodnotu; 
e)"správa krajiny" znamená činnost, která má z hlediska udržitelného rozvoje zajistit pravidelnou 
péči o krajinu s cílem řídit a harmonizovat změny, které jsou způsobeny sociálními, hospodářskými a 
environmentálními procesy; 
f)"plánování krajiny" znamená cílevědomé činnosti zaměřené na zvyšování kvality, obnovu nebo 
tvorbu krajiny. 
 
Znění novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb. pro rozbor 
udržitelného rozvoje přináší významné změny: 
 
Nově jsou mezi jevy zařazeny krajina a krajinné okrsky (jev 17b). Z metodického hlediska je zásadní 
vypuštění metody SWOT analýzy a na druhé straně se stanovuje požadavek vyhodnocení pozitiv a 
negativ území v novém členění 13 tematických okruhů a územních podmínek a potenciálů jednotlivých 
pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území. 
Vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnot a limitů je předpokládáno u všech tematických okruhů 
jako podklad pro RURÚ, přitom je vypuštěno hodnocení rovnovážného stavu území.   
 
V rámci zadání ÚSK je požadováno vyhodnotit potenciály biotický (přírodní, ekostabilizační), kulturní, 
produkční (zemědělský, lesní), vodohospodářský, surovinový, sídelní, rekreační, smíšený, a dle míry 
jejich využití (extenzivní – intenzivní), tj. svým rozsahem se do značné míry překrývá s potenciály všech 
tří pilířů udržitelného rozvoje. 

6.2 Vyhodnocení a zpřesnění krajiny – přijaté řešení 

Obecně je tedy (podle názoru zpracovatele této studie) nezbytné při vymezování krajinných okrsků 
vycházet z těchto skutečností: 

 

1) Z definice krajinného okrsku - krajinný okrsek je základní skladebná relativně homogenní část 
krajiny, která se od sousedních krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými 
charakteristikami a způsobem využití), tj. odlišností primární, sekundární a terciérní struktury v celé 
komplexnosti využití – determinačních vazeb (tj. se zásadním vlivem na krajinu hospodářských, 
dopravních, přírodních).  

2) Používaná terminologie EÚK do značné míry generuje i základní názvoslovné členění krajiny na 
krajinu přírodní, vesnickou (zemědělskou, lesní), příměstskou a městskou, (eventuálně např. 
zpřesňující označení industriální-montánní).   

Tabulka 6-1: Návrh strukturálního vymezení krajinných okrsků 

Strukturální 
vymezení krajiny – 
označení 
krajinných okrsků 

Primární struktura 
(včetně části zemědělství, 
lesnictví a vodního 
hospodářství) 

Sekundární struktura 
(hospodářský pilíř včetně 
produkční části 
zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství 

Terciární struktura 
(soudržnost obyvatel 
území) a vnímání krajiny 
jejími obyvateli 
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Přírodní 
(dominantně 
primární, částečně 
transformovaná) 

Krajina s nejvyšší 
ekologickou stabilitou a 
nadregionálními funkcemi. 
Obvykle převažující využití 
k lesní a zemědělské 
výrobě s výraznými 
mimoprodukčními 
funkcemi. 

Vliv sekundární struktury 
obvykle není významný, je 
významně limitován 
ochranou přírody, ale 
pozitivně ovlivňován např. 
i vodohospodářskými 
funkcemi. 

Vliv terciární struktury je 
často významný, např. 
v regionech se sociálními a 
ekonomickými problémy 
je obtížné přesvědčit 
obyvatele k ochraně 
přírody….. 

Venkovská 
(zemědělská, 
lesnická) 

Je významnou součástí 
této krajiny. 

I v tomto území má 
zemědělství a lesnictví 
většinou „okrajovou 
produkční“ funkci, obvykle 
však plošně dominuje 

Vykazující rurální znaky, tj. 
zejména nízkou intenzitu 
suburbanizace, ale i 
značný vliv tradic, 
specifické formy 
soudržnosti obyvate. 

Příměstská –  
(suburbanizační a 
rekreační) 

Její zachování má zde 
velký význam 

Území s dynamickými 
změnami hospodářského 
pilíře.  

Území s dynamickým 
růstem zástavby, obyvatel, 
které se však může 
negativně promítat do 
soudržnosti obyvatel. 

Městská  Výrazně antropogenně 
přeměněná krajina 
(s vysokou zastavěností). 

 Centrální místa s vysokou 
zaměstnaností – zdroji 
pracovních míst, zejména 
ve službách. 

Městské krajině je 
doporučeno věnovat nový 
pohled z hlediska jejího 
rázu a širších funkcí 
(atraktivity bydlení). 

Industriální Krajina s potřebou 
přiměřené ochrany, ale 
zejména plánování krajiny. 

Krajina s nejvyšší 
intenzitou využití těžbou, 
průmyslem apod. 

 Mnohdy se jedná o 
regiony s kumulací 
sociálních problémů. 

Rekreační S výraznou až extrémní 
rekreační zátěží území, 
negativně dopadající na 
primární strukturu. 

S významným podílem 
rekreace na 
hospodářském pilíři území 
(produkčním potenciálu). 

Se zásadními dopady na 
přeměnu sídelní struktury 
a negativními tlaky na 
soudržnost obyvatel, ale i 
vlastní rekreační 
atraktivitu 

Zdroj: US Ostrava s.r.o., 2018 

Praktické vymezování krajinných okrsků vycházelo: 
• Ze zpracovaných průzkumů ÚSK Opava, zejména pak mapových podkladů. 
• Dalších relevantních podkladů, zejména Aktualizace č. 1 ZÚR MSK. 
• Metody expertního týmového přístupu ke stanovení hranic krajinných okrsků (spolupráce 

architektů, „krajináře“, „ochranáře“ a sociálního geografa). 
 

V případě většiny vymezení krajinných okrsků byly rozhodující přírodní podmínky území (primární 
struktura krajiny), v případě městských a příměstských okrsků zejména sekundární podmínky (využití 
území), přírodní krajiny byly vymezeny v širším smyslu (s vědomím jejich míry antropogenní 
transformace, tedy nikoliv jako „původní“ krajiny, často se opírající existenci významných lesních celků, 
v menším rozsahu ve vazbě na tvary reliéfu a hydrologické podmínky území). Jednoznačně specifiká 
území představují krajinné okrsky Hlučínska s velmi významnou terciární strukturou krajiny.   

Členění krajinných okrsků vychází z vymezení specifických krajin, jak je provedeno v rámci aktualizace 
č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje (MSK), přičemž vymezení krajinných okrsků v některých případech 
zasahuje do více specifických krajin. Označení krajinných okrsků vychází ze značení ZÚR 
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Moravskoslezského kraje s tím, že za pomlčkou obsahuje segment, který zasahuje do příslušného 
krajinného okrsku. Tento přesah ve vymezení krajinných okrsků je proveden zpravidla v rámci 
přechodových pásem vymezených a popsaných v ZÚR MSK rámci vymezení specifických kraji 

6.3 Členění území na krajinné okrsky 

Popis okrsků vznikal v období, kdy zkušenosti s jejich vymezováním byly malé a představy naplnění 
metodického pokynu ÚSK, zadání studie i u jiných zpracovatelských kolektivů byly rozdílné (přitom 
samotný metodický pokyn používá terminologii v rozporu s novým překladem EÚK).  

Pro obsah popisu krajinných okrsů bylo determinující: 

 Použité měřítko SO ORP, které je řádově vyšší než u územních plánů. 
 Předpokládané rámcové návrhy a doporučení v zadání ÚSK, kladoucí důraz na obecnější 

formulace, v případě konkrétních územních alokací se jedná o alokace nejvýznamnější, 
specifické.   

Obecný popis struktury a udržitelného rozvoje je do značné míry opakující se, vytváří rámce 
charakterizující okrsek – obecným smyslem opatření a doporučení je posílení jednotlivých pilířů a 
využití potenciálů území.  

Absence přechodových pásem v ÚSK vyžaduje přistupovat k hranicím krajinných okrsků s vědomím 
jejich „volnosti“, postupných přechodů různých, zejména přírodních krajin.  

 

Schéma okrsků 
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Legenda k schématům jednotlivých okrsků 
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6.3.1 Krajinný okrsek 1 - Opava - Komárov (C-03-01) 

Popis krajinného okrsku č. 1 

Krajinný okrsek 1 - Opava - Komárov (C-03-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C-03 - Opava - Kravaře a zasahuje do 
části specifické krajiny B-10 - Kyjovice - Pustá Polom (B-10-08) a do části 
specifické krajiny B-07 - Brumovice - Stěbořice (B-07-09).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava, 
Otice, Raduň, Slavkov, Štítina a Velké Hoštice.   

Klasifikace Městská krajina (s dominantní obytnou, administrativní, obslužnou, 
dopravní a výrobní funkcí) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
sekundární a terciární struktura krajiny a dopravní funkce území (centrální 
místo a jednoznačný rozvojový pól pro většinu území). 

Přechodová pásma Přesahující je vazba na sídla a zástavbu podél komunikace I/11, zejména na 
východním okraji okrsku, gravitační síla Opavy je velmi vysoká 

Struktura krajiny Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory -3RE, -3RE, 3Nh 
3RE a -3RE v sušší oblasti 3. vegetačního stupně – plošiny na spraších v 
suché oblasti – monotónní reliéf plošin s mělkými úpady a nivami toků, na 
přechodu do pahorkatin s vyššími svahy rozrušenými stržovou erozí, 
substrátem jsou sprašové hlíny a spraše, půdy jsou hnědozemě anebo 
jejich kombinace s luvizeměmi, případně pseudoglejové luvizemě 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě; 
Krajina je převážně užívána jako sídelní a výrobní, na okrajích obklopená 
plochami zemědělské velkovýrobní polní krajiny; krajinná zeleň ve volné 
krajině je zastoupena především úzkými pruhy kolem vodních toků. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina silně přeměněná člověkem, výrazný význam zde má niva 
řeky Opavy a Moravice, ale např. i antropogenně pozměněné tvary reliéfu 
(Stříbrné jezero).  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a dopravní funkcí, 
město Opava představuje regionální centrum pohybu za prací a službami, 
součást rozvojové oblasti republikového významu. V zázemí města Opavy 
probíhá intenzivní rozvoj podnikatelských aktivit a dopravy s výraznými 
dopady na volnou krajinu. 

Terciární struktura Stará sídelní krajina – slovanského osídlení kmene Holasiců. Město Opava 
vykazuje relativně vysokou atraktivitu bydlení, vytváří tzv. dobré adresy – 
např. „Kylešovický kopec“.  Tím je zvyšován tlak na okolní volnou krajinu. 
Zástavba zejména centra Opavy vykazuje významné historické a kulturní 
hodnoty.  

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Nadprůměrná, založená na relativně stabilním historickém vývoji vnímání 
města jako jednoznačného centra této části Slezska. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 
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Pilíř životního 
prostředí 

Spíše průměrné hodnocení s diferencovaným potenciálem, mírné zlepšení 
možné zejména v obytném prostředí, nepříznivé dopady dopravy a alokace 
podnikatelských areálů na okraji města. 

Hospodářský pilíř Nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení (zejména 
v přeshraničních vazbách a dopravních řešeních s regionálním dopadem.  

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Výrazně pozitivní hodnocení, promítající se do rozvojového potenciálu 
města (i přes mírný pokles počtu obyvatel). Vzniká zvýšená potřeba 
posouzení dopadů nadprůměrného územního rozvoje s ohledem na názory 
obyvatel. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  

 Krajina s meandrujícím tokem Opavy a koncovým úsekem řeky Moravice 
(po soutok s Opavou) s doprovodem břehových porostů a nelesní 
krajinné zeleně jako určující krajinnou osou s významnou funkcí údolní 
nivy jako plochy přirozené inundace (záplavová území). 

 Krajina s významnou kulturní dominantou historického jádra Opavy ve 
vizuální scéně otevřené zemědělské krajiny. 

 Krajina se zachovaným historickým vojenským opevněním v ose Opava – 
Velké Hoštice – Komárov – Háj ve Slezsku. 

 Krajina s vodní plochou jezera vzniklého po těžbě (Stříbrné jezero) a 
navazujících ploch s významnou rekreační funkcí. 

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a 
zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter 
sídel (vztahuje se na území situované mimo plánované obchvaty Opavy a 
Komárova).  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě 
kompenzovat vhodnými opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny 
(např. nadchody, podchody, migračními přechody apod.).  

 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem 
břehových porostů jako výrazné krajinné osy. Zajistit ochranu přírodních 
a estetických hodnot soustředěných v tomto území v rozsahu vymezení 
přírodně a krajinářsky cenného území nivy řeky Opavy.  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolních niv Opavy a Moravice, 
neumísťovat do nich nové zastavitelné plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah 
krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do krajiny – místní druhy 
dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze 
sídel do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v 
drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy 
v krajinných panoramatech, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 
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6.3.2 Krajinný okrsek 2 - Otice - Slavkov - Raduň (C-03-02) 

Popis krajinného okrsku č. 2 

Krajinný okrsek 2 - Otice - Slavkov - Raduň (C-03-02) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C-03 Opava - Kravaře a zasahuje do 
části specifické krajiny B-07 - Brumovice - Stěbořice (B-07-08), do části 
specifické krajiny B-09 - Hradec nad Moravicí - Melč (B-09-08) a do části 
specifické krajiny B-10 - Kyjovice - Pustá Polom (B-10-07, B-10-08). 
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Branka u Opavy, Chvalíkovice, 
Hradec nad Moravicí, Mikolajice, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava, Otice, 
Raduň, Slavkov, Štáblovice a Vršovice. 

Klasifikace Příměstská krajina (s dominantní obytnou, zemědělskou, dopravní a 
částečně i obslužnou a výrobní funkcí) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
sekundární a terciární struktura krajiny (suburbanizační tlaky města 
Opavy), s výraznými tlaky na volnou krajinu.  

Přechodová pásma Nejednoznačné je rozhraničení na jihu okrsku, ve vztahu k rekreačním 
(lesním) krajinám, příčinou jsou silné vzájemné kooperační vazby. 

Struktura krajiny Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory -3RE, 3Nh, okrajově -3BE, 3BM, 4Nk -3BE – rozřezané plošiny na 
spraších 3. vegetačního stupně v sušší oblasti – reliéf mírně ukloněných 
plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími nebo stržemi, substrátem 
jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních hornin, vzácně spraše, 
půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a sprašových hlínách 
3BM – rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – plošiny se sítí 
údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou převážně 
kambizemě a hnědozemě 
3RE – plošiny na spraších v suché oblasti – monotónní reliéf plošin s 
mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do pahorkatin s vyššími svahy 
rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou sprašové hlíny a spraše, půdy 
jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s luvizeměmi, případně 
pseudoglejové luvizemě 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě 
4Nk – široké štěrkové a štěrkopískové nivy 4. vegetačního stupně – nivy s 
reliéfem štěrkových teras od současné nivy po vyšší nivní stupně 
Krajina otevřená zemědělská velkovýrobní polní, výrazněji členná jen toky a 
jejich vegetačními doprovody s minimem lesních porostů.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je nadprůměrná, 
značný význam zde má zemědělská funkce krajiny a to produkční i 
mimoprodukční.  

Sekundární struktura  Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, dopravní a 
zemědělskou funkcí, značná závislost na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu. Vysoká intenzita bytové výstavby. Součást rozvojové 
oblasti republikového významu. 
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Terciární struktura  „Zázemí Opavy“ využívající kulturní a jiné externality města Opavy, vliv 
vlastních kulturních a částečně i přírodních hodnot je vysoký, včetně 
atraktivního přírodního prostředí v blízkém okolí.  

 Významné historické hodnoty – např. zámek Raduň.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

 Nadprůměrná, založená na nově vznikajícím povědomí „atraktivní“ 
suburbanizační krajiny (dobré adresy).  

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

 Spíše průměrné hodnocení s nadprůměrným potenciálem, zlepšení je 
možné zejména v zemědělství. Nepříznivé jsou dopady dopravy. 

Hospodářský pilíř  Průměrné až nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení 
(zejména v přeshraničních a dopravních vazbách širšího regionu). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

 Velmi pozitivní hodnocení, promítající se do vysokého rozvojového 
potenciálu obcí. Vzniká zvýšená potřeba posouzení dopadů případného 
nadměrného rozvoje s ohledem na názory obyvatel. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  

 Krajina s významnou kulturní dominantou historického jádra Opavy ve 
vizuální scéně otevřené zemědělské krajiny. 

 Kultivovaná kulturní zemědělská krajina velkého měřítka rozčleněná 
koridory vodotečí. Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů a 
zámků ve vizuální scéně.  

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a 
zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter 
sídel.  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě 
kompenzovat vhodnými opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny 
(např. nadchody, podchody, migračními přechody apod.).  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolní nivy Moravice, neumísťovat 
do ní nové zastavitelné plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah 
krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do krajiny – místní druhy 
dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze 
sídel do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v 
drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy 
v krajinných panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových 
pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.  
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi 

vodních toků vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně.  

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru.  
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 Nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry 
(plošné, výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a 
krajinné hodnoty této specifické krajiny.  
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6.3.3 Krajinný okrsek 3 - Velké Hoštice (C-03-04) 

Popis krajinného okrsku č. 3 

Krajinný okrsek 3 - Velké Hoštice (C-03-04) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C - 03 Opava - Kravaře.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Opava, Štítina a Velké Hoštice. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou a dopravní funkcí) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

 Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. niva řeky Opavy a dopravní 
funkce území, specifický faktor vytváří terciární struktura. Vazba (mimo SO 
ORP Opava) na Kravaře je jednoznačná, determinována přírodními i 
terciérními charakteristikami krajiny.  

Přechodová pásma Zvažovat je potřeba i vazbu na Malé Hoštice, a to jak přírodními 
podmínkami tak i historicky. 

Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory -3RE, 3RE, 3Nh 
3RE, 3RE – plošiny na spraších v suché oblasti a vlhkostně normální oblasti 
– monotónní reliéf plošin s mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do 
pahorkatin s vyššími svahy rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou 
sprašové hlíny a spraše, půdy jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s 
luvizeměmi, případně pseudoglejové luvizemě 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě 
Krajina otevřená sídelní a zemědělská, s minimem lesů, krajinná zeleň 
liniová kolem toků. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá zemědělská krajina přeměněná člověkem, jednoznačně kulturní 
krajina, míra přeměny přírodního prostředí je nadprůměrná.  

Sekundární struktura  Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, dopravní a 
zemědělskou funkcí, se značnou závislostí na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu. Jde o součást rozvojové oblasti republikového významu. 

Terciární struktura  Příslušnosti ke specifickému regionu Hlučínska, determinujícímu způsob 
vztahu k volné krajině i formující charakteristiky osídlení (bydlení, 
rodinného života, společenských a kulturních hodnot).  

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

 Nadprůměrná, založená na specifickém historickém vývoji. Jedna z mála 
specifických krajin ČR (Hlučínsko – „Prajzsko“) s výrazným povědomím 
regionálních specifik.    

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

 Spíše nadprůměrné hodnocení s průměrným potenciálem, nepříznivé 
výhledy dopadů dopravy vyvolané obchvaty sídel.  

Hospodářský pilíř  Nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení ve specifikách 
širšího regionu (Hlučínska, tradiční podnikání - řemesla, vazby na zahraničí). 



  Územní studie 
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Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Poměrně pozitivní hodnocení, promítající se do „vyrovnaného“ rozvojového 
potenciálu obcí, s nadprůměrnými aktivitami občanů. Pokračující tlak na 
přeměnu života v sídlech, které se stále více stávají příměstskými sídly 
v zemědělské krajině. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  

 Krajina s významnou kulturní dominantou historického jádra Opavy ve 
vizuální scéně otevřené zemědělské krajiny. 

 Krajina se zachovaným historickým vojenským opevněním v ose Opava – 
Velké Hoštice – Komárov – Háj ve Slezsku. 

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a 
zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter 
sídla.  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě 
kompenzovat vhodnými opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny 
(např. nadchody, podchody, migračními přechody apod.).  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah 
krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do krajiny – místní druhy 
dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze 
sídel do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v 
drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy 
v krajinných panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových 
pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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6.3.4 Krajinný okrsek 4 - Háj (C-03-05) 

Popis krajinného okrsku č. 4 

Krajinný okrsek 4 - Háj (C-03-05) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C-03 - Opava - Kravaře a zasahuje do 
části specifické krajiny B-10 - Kyjovice - Pustá Polom (B-10-04).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Háj ve Slezsku, Hrabyně, Mokré 
Lazce a Štítina. 

Klasifikace Příměstská krajina (s dominantní obytnou a dopravní funkcí), významnými 
přírodními hodnotami. 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

 Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. niva řeky Opavy a dopravní 
funkce území, včetně vazeb na Opavu a Ostravu.  

Přechodová pásma „Volnější“ je vymezení západní (vazba na nivu Opavy) i jižní hranice okrsku 
(vazba na čtyřpruhovou komunikaci). 

Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory 3Ro, 3Nh, v okrajích -3RE, 3BM, 3BE, 4Nk 
3Ro – vlhké plošiny na kyselých horninách 3. vegetačního stupně – reliéf 
tvoří ploché roviny až ploché pahorkatiny, často ukloněné, substrátem jsou 
písčitojílovité sedimenty a podmáčené terasové sedimenty, pokryvy 
sprašových hlín; půdy tvoří převážně hnědozemní luvizemě 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě-3RE – dtto v sušší oblasti 
3RE – plošiny na spraších v suché oblasti – monotónní reliéf plošin s 
mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do pahorkatin s vyššími svahy 
rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou sprašové hlíny a spraše, půdy 
jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s luvizeměmi, případně 
pseudoglejové luvizemě 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně – reliéf mírně 
ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími nebo stržemi, 
substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních hornin, 
vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a sprašových 
hlínách 
3BM – rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – plošiny se sítí 
údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou převážně 
kambizemě a hnědozemě 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hrabyňky), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Krajina svahů exponovaných k severu do údolnice Opavy, od zalesněných 
horních částí svahů až po zemědělsky užívané mírnějšími svahy kolem nivy 
a část nivy Opavy s vesnickými sídly a velkovýrobní polní zemědělskou 
krajinou mezi nimi. Krajina s hustější sítí toků s vegetačními doprovody a 
lesy na okraji sídel. 
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Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem, míra přeměny přírodního prostředí 
je průměrná až nadprůměrná.  

Sekundární struktura  Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, dopravní a 
zemědělskou funkcí, se značnou závislostí na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu, ale i Ostravu.  Součást rozvojové oblasti republikového 
významu. 

Terciární struktura  Význam terciární struktury je průměrný, v zásadě pozitivní.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

 Průměrná, založená na relativně stabilním historickém vývoji. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

 Spíše podprůměrné hodnocení stavu s průměrným potenciálem, nepříznivé 
dopady dopravy.  

Hospodářský pilíř  Průměrné až nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení 
(zejména v regionálních vazbách – negativní vliv Ostravska). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

 Průměrné - pozitivní hodnocení, promítající se do rozvojového potenciálu 
obcí. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  

 Krajina s meandrujícím tokem Opavy s doprovodem břehových porostů 
a nelesní krajinné zeleně jako určující krajinnou osou s významnou funkcí 
údolní nivy jako plochy přirozené inundace (záplavová území). 

 Krajina se zachovaným historickým vojenským opevněním v ose Opava – 
Velké Hoštice – Komárov – Háj ve Slezsku. 

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a 
zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter 
sídel.  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě 
kompenzovat vhodnými opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny 
(např. nadchody, podchody, migračními přechody apod.).  

 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem 
břehových porostů jako výrazné krajinné osy. Zajistit ochranu přírodních 
a estetických hodnot soustředěných v tomto území v rozsahu vymezení 
přírodně a krajinářsky cenného území nivy řeky Opavy.  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolních nivy Opavy, neumísťovat 
do ní nové zastavitelné plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah 
krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do krajiny – místní druhy 
dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze 
sídel do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v 
drobnějším detailu.  

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní venkovskou 
strukturu osídlení.  



  Územní studie krajiny 
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6.3.5 Krajinný okrsek 5 - Chlebičov - Oldřišov (C-03-06) 

Popis krajinného okrsku č. 5 

Krajinný okrsek 5 - Chlebičov - Oldřišov (C-03-06) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C-03 - Opava - Kravaře.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, 
Opava, Služovice a Velké Hoštice. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou a zemědělskou produkční funkcí) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

 Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. mírně zvlněná zemědělská 
krajina, specifický faktor vytváří terciární struktura. Vazba na Kravaře je 
významná (mimo SO ORP Opava).  

Přechodová pásma Problematické rozlišení v pozvolně se měnící zemědělské krajině. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3RE 
3RE – plošiny na spraších v suché oblasti – monotónní reliéf plošin s 
mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do pahorkatin s vyššími svahy 
rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou sprašové hlíny a spraše, půdy 
jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s luvizeměmi, případně 
pseudoglejové luvizemě 
Krajina otevřená zemědělská a sídelní, s minimem lesů a minimem krajinné 
zeleně v nemnohých terénních zářezech, horizonty jsou otevřenou krajinou. 
Zemědělsky užívaná krajina s velmi malým podílem krajinné vegetace a s 
minimem trvalých zemědělských kultur;  

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá zemědělská krajina přeměněná člověkem, jednoznačně kulturní 
krajina, míra přeměny přírodního prostředí je průměrná.  

Sekundární struktura  Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a zemědělskou 
produkční funkcí, značná závislost na pohybu za prací a službami ve vazbě 
na Opavu. Součást rozvojové oblasti republikového významu. 

Terciární struktura  Příslušnosti ke specifickému regionu Hlučínska, determinujícímu způsob 
vztahu k volné krajině i formující charakteristiky osídlení (bydlení, 
rodinného života, hodnot).  

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

 Nadprůměrná, založená na specifickém historickém vývoji. Jedna z mála 
specifických krajin ČR s výrazným povědomím regionálních specifik.    

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního prostředí  Spíše průměrné hodnocení s malým potenciálem, otázkou je zejména 
možnost zlepšení hospodaření v zemědělské krajině.  

Hospodářský pilíř  Nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení v příhraničních 
vazbách. 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

 Poměrně pozitivní hodnocení, promítající se do „vyrovnaného“ rozvojového 
potenciálu obcí, s aktivitami občanů. Pokračující tlak na přeměnu života 
v sídlech, které se stále více stávají příměstskými sídly v zemědělské krajině. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  
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 Krajina s významnou kulturní dominantou historického jádra Opavy ve 
vizuální scéně otevřené zemědělské krajiny. 

 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a 
zachovat dosavadní, převážně venkovský charakter sídel.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah 
krajinné vegetace nebo vnesení plošek trvalých zemědělských kultur do 
krajiny, zelené koridory podél polních cest a silnic, realizace ÚSES, 
stromořadí a výsadba alejí kolem polních cest, doplnění krajinné 
vegetace poblíž rozvodnic. 

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy 
v krajinných panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových 
pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 
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6.3.6 Krajinný okrsek 6 - Hněvošice - Služovice (C-03-07) 

Popis krajinného okrsku č. 6 

Krajinný okrsek 6 - Hněvošice - Služovice (C-03-07) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C-03 - Opava - Kravaře.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov a 
Služovice. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou a zemědělskou produkční funkcí) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

 Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. mírně zvlněná zemědělská 
krajina, se zastoupením zalesněných území, specifický faktor vytváří 
terciární struktura. Vazba na Kravaře je významná (mimo SO ORP Opava).  

Přechodová pásma Překračuje hranice SO ORP na „severní Kravařsko“. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3RE, -3BE 
-3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v sušší oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních 
hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a 
sprašových hlínách 
-3RE – plošiny na spraších v suché oblasti – monotónní reliéf plošin s 
mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do pahorkatin s vyššími svahy 
rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou sprašové hlíny a spraše, půdy 
jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s luvizeměmi, případně 
pseudoglejové luvizemě 
Krajina otevřená zemědělská a sídelní, ojediněle doplněná porosty lesních 
celků; s minimem krajinné zeleně v nemnohých terénních zářezech, 
horizonty jsou otevřenou krajinou. 
V zemědělsky užívané krajině je velmi málo krajinné vegetace, a minimum 
trvalých zemědělských kultur. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá zemědělská krajina přeměněná člověkem, jednoznačně kulturní 
krajina. Lesní plochy s mimoprodukčním významem. 

Sekundární struktura  Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a zemědělskou 
produkční funkcí. Značná závislost na pohybu za prací a službami ve vazbě 
na Opavu.  

Terciární struktura Příslušnosti ke specifickému regionu Hlučínska, determinujícímu způsob 
vztahu k volné krajině i formující charakteristiky osídlení (bydlení, 
rodinného života, hodnot).  

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Nadprůměrná, založená na specifickém historickém vývoji. Jedna z mála 
specifických krajin ČR s výrazným povědomím regionálních specifik.    

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního prostředí Spíše nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem, otázkou je zejména 
možnost zlepšení hospodaření v zemědělské krajině.  

Hospodářský pilíř Nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení v příhraničních 
vazbách. 
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Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Poměrně pozitivní hodnocení, promítající se do „vyrovnaného“ rozvojového 
potenciálu obcí. Pokračující tlak na přeměnu života v sídlech, které se stále 
více stávají příměstskými sídly v zemědělské krajině. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  

 Krajina s významnou kulturní dominantou historického jádra Opavy ve 
vizuální scéně otevřené zemědělské krajiny. 

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a 
zachovat dosavadní, převážně venkovský charakter sídel.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení plošek trvalých 
zemědělských kultur do krajiny včetně ovocných porostů, zelené 
koridory podél polních cest a silnic, realizace ÚSES, stromořadí a výsadba 
alejí kolem polních cest, doplnění krajinné vegetace poblíž rozvodnic. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.7 Krajinný okrsek 7 - Niva Opavy - Holasovice (C-02-01) 

Popis krajinného okrsku č. 7 

Krajinný okrsek 7 - Niva Opavy - Holasovice (C-02-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny C-02 Krnov - Opavsko - Moravická niva 
a zasahuje do části specifické krajiny B-07 - Brumovice - Stěbořice (B-07-01). 
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Brumovice, Holasovice, Neplachovice 
a Opava. 

 Klasifikace Příměstská krajina (s dominantní obytnou a dopravní funkcí) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. niva řeky Opavy, dopravní funkce 
území a mírné suburbanizační projevy v krajině.  

Přechodová pásma Je patrná částečná vazba Brumovic (sídla) a jeho blízkého okolí na tento 
krajinný okrsek. 

Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory  3Nh, -3RE, -3BE 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě-3RE – dtto v sušší oblasti 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v sušší oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních 
hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a 
sprašových hlínách 
3RE – plošiny na spraších v suché oblasti – monotónní reliéf plošin s 
mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do pahorkatin s vyššími svahy 
rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou sprašové hlíny a spraše, půdy 
jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s luvizeměmi, případně 
pseudoglejové luvizemě 
Krajina rozvinutá od nivy řeky Opavy – zemědělská a sídelní s výraznou osou 
nivy a toku Opavy s břehovými porosty. V zemědělské krajině převažuje 
krajina polní velkovýrobní nad trvalými kulturami – louky. Mimo břehové 
porosty Opavy území téměř bez krajinné zeleně 

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem - kulturní krajina, míra přeměny 
přírodního prostředí je až nadprůměrná.  

Sekundární struktura  Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, dopravní a 
zemědělskou funkcí. Značná závislost na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu, v menší míře na Krnov.  

 Součást rozvojové osy nadmístního významu.  
Terciární struktura Povědomí staré sídelní krajiny – slovanského osídlení kmene Holasiců, 

příslušnosti ke specifickému regionu Opavska.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná, založená na relativně stabilním historickém vývoji. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Pilíř životního prostředí  Spíše podprůměrné hodnocení s územně diferencovaným potenciálem, 
zlepšení možné zejména v zemědělství, nepříznivé dopady dopravy.  

Hospodářský pilíř  Průměrné až nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení 
(zejména v přeshraničních vazbách a dopravních specifikách širšího regionu) 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

 Poměrně pozitivní hodnocení, promítající se do rozvojového potenciálu 
obcí. 

Cílová vize  Krajina s výraznými krajinnými osami vodních toků Opavy s významnou 
funkcí údolních niv jako ploch přirozené inundace (záplavová území).  

 Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  

 Krajina s vizuálně významnými lokálními kulturními dominantami kostela 
(Brumovice) a zámku (Neplachovice).  

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Posílit vizuální i funkční význam vodního toku Opavy jakožto rysů 
prostorového členění krajiny, s obnovou prvků nelesní rozptýlené zeleně 
a ochranou přirozených odtokových poměrů v údolních nivách.  

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení. Omezit 
živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský charakter sídel. 

 Doplnit krajinnou zeleň – stromořadí, keřové meze podél polních cest a 
silnic. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně, 
neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů 
výškové objekty a vzrostlou zeleň.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

97 
 

 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.8 Krajinný okrsek 8 - Úblo - Pocheň (B-04-01) 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-04 Lichnov. 

Popis krajinného okrsku č. 8 

1.8 Krajinný okrsek 8 - Úblo - Pocheň (B-04-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-04 Lichnov.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Brumovice a Sosnová. 
 

 Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou a částečně přírodními funkcemi) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (lesnatost, 
tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Přesahuje do SO ORP Krnov 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -4PM, okrajově -3BM 
4PM – pahorkatiny na drobách 4. vegetačního stupně v suché oblasti – 
pahorkatina s vrcholy oddělenými otevřenými, často podmáčenými 
sníženinami, podložím tvoří karbonské droby a břidlice, půdy jsou typické 
kambizemě, v depresích luvizemě a luvizemě pseudoglejové. 
3BM – rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – plošiny se sítí 
údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou převážně 
kambizemě a hnědozemě 
Krajina převážně se zalesněnými svahy údolí Čižina, v nivě toku s trvalými 
travobylinnými porosty – loukami, konvexní horní okraje svahů přecházejí 
do otevřené zemědělské velkovýrobní polní krajiny; nejatraktivnější je niva 
Čižiny s lučními porosty lemovaná od okrajů svahů lesy a osou – tokem s 
břehovými porosty. 
Převážně atraktivní krajina pro rekreaci  - Pocheň a přírodě bližším 
charakterem. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem - kulturní krajina, míra přeměny 
přírodního prostředí je až nadprůměrná. Jednoznačnou a hlavní přírodní 
hodnotou (rekreační atraktivitou) je údolí vodního toku Čižiny.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a lesní produkční 
funkcí, značná závislost na pohybu za prací a službami ve vazbě na Krnov a 
Opavu. Součást rozvojové osy nadmístního významu je diskutabilní, je spíše 
projevem generalizace vymezení těchto oblastí v ZÚR MS kraje. 

Terciární struktura Historické hodnoty – např. zřícenina hradu Vartnov. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem a částečně i rekreační funkcí 
území. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního prostředí  Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu. Zlepšení je možné zejména 
v zemědělství a u mimoprodukčních funkcí lesů.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Hospodářský pilíř  Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení (zejména v rekreačním 
využití území). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

 Podprůměrné hodnocení, promítající se do úbytku obyvatel. 

Cílová vize  Zemědělská až leso-zemědělská krajina s výrazným tokem Čižina s 
množstvím nespojitých lesních porostů.  

 Krajina s dochovanou urbanistickou strukturou malých venkovských 
obcí. Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných struktur 
(plužiny).  

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu venkovského osídlení a zachovat tuto 
atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého 
charakteru (Pocheň). 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur (plužin) v plochách kulturního bezlesí před živelnou 
urbanizací. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 
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6.3.9 Krajinný okrsek 9 - Slezská Harta - Kružberk (B-05-01) 

Popis krajinného okrsku č. 9 

Krajinný okrsek 9 - Slezská Harta - Kružberk (B-05-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-05 Slezská Harta.  
Zahrnuje část území obce Jakartovice. 
 

 Klasifikace Přírodní krajina (s dominantní specifickou funkcí - vodohospodářskou a s 
významnými přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (lesnatost, tvary reliéfu – 
hluboce zaříznuté údolí Moravice s přehradní nádrží) a podprůměrné sídelní 
projevy v krajině.  

Přechodová pásma Přesahuje do SO ORP Vítkov a okrajově i do SO ORP Bruntál. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM, okrajově 4Do 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, substrátem 
jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou kyselé 
kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Čižiny), podloží je tvořeno drobami, břidlicemi, 
prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na mírných 
svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
4Do – podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně – 
reliéf má velmi ploché deprese, substrát tvoří zpravidla skalní podloží; půdy 
jsou většinou pseudogleje, v depresích až glejové fluvizemě.  
Krajina převážně se zalesněnými svahy údolí Moravice, nad prudkými svahy 
navazují na lesy travlé travní porosty, krajina je málo osídlená s vyrovnaným 
podílem lesů a lučních porostů. Úzká niva Moravice s rozlivem vod 
přehradní nádrže Kružberk a s omezenou rekreací (zdroje pitné vody). 
Turisticky atraktivní krajina, a to i pro rekreaci mimo vodní nádrž Kružberk. 
Krajinas přírodě bližším charakterem. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Míra přeměny přírodního prostředí je sice značná – daná realizací 
vodohospodářského díla, jehož hodnotou je pozitivní vnímání v krajině, i 
přes antropogenní původ. V současnosti převládá krajina, která může být 
považována za blízkou přírodní krajině. 

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména vodohospodářskou a lesní 
produkční funkcí. Lokalizace na hranici specifické oblasti nadmístního 
významu s výraznými sociálně ekonomickými problémy.  

Terciární struktura Historické hodnoty – např. zříceniny hradů. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem a částečně i 
vodohospodářskou funkcí území. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Pilíř životního prostředí Velmi příznivé hodnocení stavu s mírným potenciálem růstu, zlepšení 
možné zejména v mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Podprůměrné hodnocení s velmi malým potenciálem zlepšení (omezeným 
rekreačním využití území). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Nepříznivé hodnocení, promítající se do tlaku na úbytek obyvatel v okolních 
sídlech. 

Cílová vize  Krajina s výraznou a nenarušenou scenérií Velkého a Malého Roudného, 
Měděného vrchu a Měděnce.  

 Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav (stop 
členění plužiny).  

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu venkovského osídlení a zachovat tuto 
atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého 
charakteru (mimo bezprostřední okolí vodní nádrže Kružberk). 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur (plužin) v plochách kulturního bezlesí před živelnou 
urbanizací. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní 
hodnoty této specifické krajiny.  

 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před živelnou urbanizací.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.10 Krajinný okrsek 10 - Hlavnice - Jakartovice (B-06-01) 

Popis krajinného okrsku č. 10 

Krajinný okrsek 10 - Hlavnice - Jakartovice (B-06-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-06 Horní Benešov a zasahuje do 
části specifické krajiny B-09 - Hradec nad Moravicí - Melč (B-09-05).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Bratříkovice, Hlavnice, Jakartovice, 
Jezdkovice, Litultovice, Mladecko, Stěbořice a Velké Heraltice. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou, zemědělskou funkcí a s částečně 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (zemědělské 
využití, lesnatost, tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Okrsek přesahuje do SO ORP Bruntál 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3BM, okrajově 4BM, -4PM, 3Ro 
-3BM – rozřezané plošiny v sušší oblasti na drobách 3. vegetačního stupně – 
plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, substrátem 
jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou kyselé 
kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4PM – pahorkatiny na drobách 4. vegetačního stupně v suché oblasti – 
pahorkatina s vrcholy oddělenými otevřenými, často podmáčenými 
sníženinami, podložím tvoří karbonské droby a břidlice, půdy jsou typické 
kambizemě, v depresích luvizemě a luvizemě pseudoglejové. 
3Ro – vlhké plošiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně – reliéf 
tvoří ploché roviny až ploché pahorkatiny, často ukloněné, substrátem jsou 
písčitojílovité sedimenty a podmáčené terasové sedimenty, pokryvy 
sprašových hlín; půdy tvoří převážně hnědozemní luvizemě 
Krajinný okrsek převážně s plochami intenzivní zemědělské polní 
velkovýroby a sídly, v zemědělské krajině s minimem krajinné zeleně, lesní 
porosty píše v okrajích krajinného okrsku. Výraznější osu krajiny tvoří údolí 
toku Hvozdnice se sídly. Krajina je převážně velmi otevřená velkého měřítka 
s minimem lesních porostů a krajinné zeleně.  
Otevřená krajina velkého měřítka s minimálním vertikálním členěním 
dřevinnými porosty a krajinnou zelení a s nízkou atraktivitou vyjma údolí 
Hvozdnice.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná. 
Jednoznačnou přírodní hodnotou je vrchovinný charakter krajiny, ale i 
projevy těžby z minulosti (zatopené břidlicové lomy).  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a lesní produkční 
funkcí. 

Terciární struktura Nízká stabilita osídlení.   
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem a částečně i vlastními 
sociálně ekonomickými problémy a přenosu z blízkého Bruntálska. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního prostředí Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Dlouhodobě špatné hodnocení s malým potenciálem zlepšení (zejména 
v rekreačním využití území). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Nepříznivé hodnocení, promítající se do úbytku obyvatel. 

Cílová vize  Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími 
lesními celky a doplněnými strukturami rozptýlené nelesní zeleně.  

 Krajina s vizuálními přírodními a kulturními dominantami.  
 Krajina se zachovaným významem kulturních dominant (kostely, zámky, 

větrné mlýny) v obrazu krajiny.  
 Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů a zámků ve vizuální 

scéně.  
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru, zachovat tuto atraktivní krajinu pro nenáročné formy 
rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech 
před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní 
hodnoty této specifické krajiny.  

 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před živelnou urbanizací.  

 Doplnit krajinnou zelení – aleje a stromořadí, případně také trvalými 
zemědělskými kulturami.  

 Krajinnou vegetací členit horizonty. 
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6.3.11 Krajinný okrsek 11 - Malé Heraltice - Košetice (B-06-03) 

Popis krajinného okrsku č. 11 

Krajinný okrsek 11 - Malé Heraltice - Košetice (B-06-03) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-06 Horní Benešov.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Sosnová a Velké Heraltice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní obytnou a částečně přírodními funkcemi. 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně 
lesnatost, tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Okrsek přesahuje do SO ORP Bruntál. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3BM, -4PM, okrajově 4Do, -3BE 
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně – 
plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou 
převážně kambizemě a hnědozemě 
4PM – pahorkatiny na drobách 4. vegetačního stupně v suché oblasti – 
pahorkatina s vrcholy oddělenými otevřenými, často podmáčenými 
sníženinami, podložím tvoří karbonské droby a břidlice, půdy jsou typické 
kambizemě, v depresích luvizemě a luvizemě pseudoglejové. 
4Do – podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně – 
reliéf má velmi ploché deprese, substrát tvoří zpravidla skalní podloží; půdy 
jsou většinou pseudogleje, v depresích až glejové fluvizemě.  
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v sušší oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních 
hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a 
sprašových hlínách 
Krajina s vyrovnaným podílem lesů a polní velkovýroby, ale ve velkých 
celcích. V polní krajině s malými lesními remízy a minimálním množstvím 
další krajinné vegetace.  
Málo atraktivní otevřená krajina velkého měřítka s vertikálním členěním 
lesními velkými porosty a lesními remízy v polích, ale téměř bez další 
krajinné zeleně.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem - kulturní krajina. Míra přeměny 
přírodního prostředí je průměrná až nadprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a lesní 
produkční funkcí. Značná závislost na pohybu za prací a službami ve vazbě na 
Horní Benešov a Opavu. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu (např. linie lehkého 
opevnění). 

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 
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Pilíř životního prostředí Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení (zejména v rekreačním 
využití území). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

 Rozporuplné hodnocení, promítající se do tlaku na úbytek obyvatel. 

Cílová vize  Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími 
lesními celky a doplněnými strukturami rozptýlené nelesní zeleně.  

 Krajina s vizuálními přírodními a kulturními dominantami.  
 Krajina se zachovaným významem kulturních dominant (kostely, zámky, 

větrné mlýny) v obrazu krajiny.  
 Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů a zámků ve vizuální 

scéně.  
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru. Zachovat tuto atraktivní krajinu pro nenáročné formy 
rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech 
před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní 
hodnoty této specifické krajiny.  

 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před živelnou urbanizací.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
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6.3.12 Krajinný okrsek 12 - Brumovice (B-07-04) 

Popis krajinného okrsku č. 12 

Krajinný okrsek 12 - Brumovice (B-07-04) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-07 Brumovice - Stěbořice.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Brumovice, Sosnová a Velké 
Heraltice. 

 Klasifikace Venkovská krajina s dominantní funkcí obytnou, zemědělskou a částečně s 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (zemědělské 
využití, tvary reliéfu – vydělení okrsku vodními toky Čížina a Hořina)  

Přechodová pásma Otázkou je funkční vazba samotných Brumovic na krajinný okrsek 7 - Niva 
Opavy - Holasovice (C-02-01). 

Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory  -3BM, 3BN, -3BE, v okrajích -4PM 
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně 
– plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
3BN – rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích 3. vegetačního stupně – 
reliéf je tvořen rozvodními plošinami s minimálními náznaky údolní sítě, 
nižší široké svahy oddělující pahorkatinné plošiny od údolní nivy; matečný 
substrát tvoří glacifluviální zahliněné písky a štěrkopísky, půdy jsou 
nejčastěji kyselé a typické kambizemě až hnědozemě.  
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v sušší oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních 
hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a 
sprašových hlínách 
4PM – pahorkatiny na drobách 4. vegetačního stupně v suché oblasti – 
pahorkatina s vrcholy oddělenými otevřenými, často podmáčenými 
sníženinami, podložím tvoří karbonské droby a břidlice, půdy jsou typické 
kambizemě, v depresích luvizemě a luvizemě pseudoglejové. 
Krajina mírných svahů velkého měřítka s převahou polní velkovýroby. Vetš 
lesní celky na okrajích plošin – na prudších svazích. Výrazný zářez tvoří údolí 
Čižiny s lesy na svazích údolí a plochou luční nivou. V polní krajině s 
minimálním množstvím další krajinné vegetace.  
Málo atraktivní otevřená krajina velkého měřítka téměř bez další krajinné 
zeleně s výjimkou zahloubeného údolí Hvozdnice.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je průměrná. 
Jednoznačnou přírodní hodnotou je pahorkatinný charakter krajiny 
s poměrně hluboce zaříznutými vodními toky.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a zemědělskou 
produkční funkcí.  
Součást rozvojové osy nadmístního významu. 

Terciární struktura Podprůměrná stabilita osídlení, vazby ke Krnovu.   
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Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem a částečně i vlastními 
sociálně ekonomickými problémy. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního prostředí Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení je možné zejména 
v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Dlouhodobě průměrné hodnocení s omezeným potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení, s možnostmi mírného růstu a zvyšujícího se tlaku na 
krajinu. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  

 Krajina s výraznými krajinnými osami, v podobě vodních toků (Hořina) s 
liniovými strukturami břehových porostů jakožto prvky prostorového 
členění (též segmenty ÚSES).  

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru, zachovat tuto atraktivní krajinu pro nenáročné formy 
rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi 
vodních toků (Čižina) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Zachovat celistvost izolovaných lesních celků.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 

ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně.  

 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech 
před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
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6.3.13 Krajinný okrsek 13 - Velké Heraltice (B-07-03) 

Popis krajinného okrsku č. 13 

Krajinný okrsek 13 - Velké Heraltice (B-07-03) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-07 Brumovice - Stěbořice a zasahuje 
do části specifické krajiny B-06 - Horní Benešov (B-06-04).    
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Brumovice, Holasovice, Neplachovice, 
Stěbořice a Velké Heraltice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní funkcí obytnou, zemědělskou a částečně s 
přírodními funkcemi 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně 
lesnatost, tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Okrsek přesahuje do SO ORP Bruntál 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3BM, -3BE 
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně 
– plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v suché oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky podložních 
hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na spraších a 
sprašových hlínách 
Krajina mírných svahů velkého měřítka s převahou polní velkovýroby a s 
několika sídly. Lesní porosty jsou na svazích údolí Heraltického potoka. V 
polní krajině je minimální množství další krajinné vegetace.  
Málo atraktivní otevřená krajina velkého měřítka téměř bez další krajinné 
zeleně s výjimkou údolí Heraltického potoka.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je průměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí, značná závislost na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu (např. linie opevnění). 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního prostředí Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  
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 Krajina s výraznými krajinnými osami, v podobě vodních toků (Hořina, 
Heraltický potok) s liniovými strukturami břehových porostů jakožto 
prvky prostorového členění (též segmenty ÚSES).  

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru, zachovat tuto atraktivní krajinu pro nenáročné formy 
rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi 
vodních toků (Čižina, Heraltický potok) vč. doprovodných břehových 
porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Zachovat celistvost izolovaných lesních celků.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 

ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně. Chránit 
siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před 
snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
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6.3.14 Krajinný okrsek 14 - Vlaštovičky - Stěbořice (B-07-02) 

Popis krajinného okrsku č. 14 

Krajinný okrsek 14 - Vlaštovičky - Stěbořice (B-07-02) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-07 Brumovice - Stěbořice a 
zasahuje do části specifické krajiny C-03 - Opava - Kravaře (C-03-03).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Dolní Životice, Holasovice, 
Jezdkovice, Neplachovice, Opava, Slavkov, Stěbořice a Velké Heraltice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní funkcí obytnou, zemědělskou a omezeně s 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (ploché tvary 
reliéfu)a zejména intenzivní zemědělství s negativními dopady na krajinu.  

Přechodová pásma Vymezení ve vztahu k okrsku C-03 - Opava - Kravaře (C-03-01) je provedeno 
s ohledem na lokalizaci zásadních dopravních záměrů v krajině. 

Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory  -3BM, -3BE, okrajově -3Re, 3Nh 
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně 
– plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v suché oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky 
podložních hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na 
spraších a sprašových hlínách 
3RE – plošiny na spraších v suché oblasti 3. vegetačního stupně – 
monotónní reliéf plošin s mělkými úpady a nivami toků, na přechodu do 
pahorkatin s vyššími svahy rozrušenými stržovou erozí, substrátem jsou 
sprašové hlíny a spraše, půdy jsou hnědozemě anebo jejich kombinace s 
luvizeměmi, případně pseudoglejové luvizemě 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě - 3RE –dtto v sušší oblasti 
Krajina mírných svahů velkého měřítka s převahou polní velkovýroby a 
několika sídly. Lesních porostů v menších celcích je málo. V polní krajině s 
minimálním množstvím další krajinné vegetace.  
Málo atraktivní otevřená krajina velkého měřítka téměř bez další krajinné 
zeleně.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem - kulturní krajina, míra přeměny 
přírodního prostředí je nadprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní funkcí a 
zemědělskou produkční funkcí. Značná je závislost na pohybu za prací a 
službami ve vazbě na Opavu. Okrsek je částečně součástí rozvojové oblasti 
republikového významu. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná, částečně determinovaná historickým vývojem. 
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Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení (díky vazbám na Opavu) s malým potenciálem 
zlepšení. 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení s mírným růstem a částečnými suburbanizačním projevy.  

Cílová vize  Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  

 Krajina s výraznými krajinnými osami, v podobě vodních toků (Velká, 
Heraltický potok) s liniovými strukturami břehových porostů jakožto 
prvky prostorového členění (též segmenty ÚSES).  

 Intenzivně využívaná krajina se zachovanou celistvostí 
nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině.  

 Krajina s významnou kulturní dominantou historického jádra Opavy ve 
vizuální scéně otevřené zemědělské krajiny. 

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru, omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových 
zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. 
příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi 
vodních toků (Čižina, Heraltický potok) vč. doprovodných břehových 
porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně. Chránit 
siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před 
snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 

prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah 
krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do krajiny – místní druhy 
dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze 
sídel do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v 
drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy 
v krajinných panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových 
pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 
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6.3.15 Krajinný okrsek 15 - Dolní Životice - Litultovice (B-07-05) 

Popis krajinného okrsku č. 15 

Krajinný okrsek 15 - Dolní Životice - Litultovice (B-07-05) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-07 Brumovice - Stěbořice a 
zasahuje do části specifické krajiny B-06 - Horní Benešov (B-06-02).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Dolní Životice, Hlavnice, Jezdkovice, 
Litultovice, Slavkov, Stěbořice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní funkcí obytnou a částečně s přírodními 
funkcemi 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně 
lesnatost, tvary reliéfu) a průměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3BM, -3BE, 3Ro, okrajově 3Nh 
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně 
– plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v suché oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky 
podložních hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na 
spraších a sprašových hlínách 
3Ro – vlhké plošiny na kyselých horninách 3. vegetačního stupně – reliéf 
tvoří ploché roviny až ploché pahorkatiny, často ukloněné, substrátem jsou 
písčitojílovité sedimenty a podmáčené terasové sedimenty, pokryvy 
sprašových hlín; půdy tvoří převážně hnědozemní luvizemě 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě-3RE – dtto v sušší oblasti 
Krajina mírných svahů velkého měřítka s převahou polní velkovýroby a s 
několika sídly. Bez lesů. V polní krajině s minimálním množstvím další 
krajinné vegetace.  
Málo atraktivní otevřená krajina velkého měřítka téměř bez další krajinné 
zeleně.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem - kulturní krajina, míra přeměny 
přírodního prostředí je až nadprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí. Značná závislost na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Omezená, determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 
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Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
v zemědělství a v mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení s velmi mírným růstem. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  

 Krajina s výraznými krajinnými osami, v podobě vodních toků (Velká, 
Heraltický potok) s liniovými strukturami břehových porostů jakožto 
prvky prostorového členění (též segmenty ÚSES).  

 Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími 
lesními celky a doplněnými strukturami rozptýlené nelesní zeleně. 

 Krajina s vizuálními přírodními a kulturními dominantami. 
 Krajina se zachovaným významem kulturních dominant (kostely, zámky, 

větrné mlýny) v obrazu krajiny.  
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru, omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových 
zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. 
příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního 
toku Hvozdnice vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně. Chránit 
siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před 
snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň 
na horizontech, realizovat ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  
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6.3.16 Krajinný okrsek 16 - Údolí Hvozdnice (B-07-06) 

Popis krajinného okrsku č. 16 

Krajinný okrsek 16 - Údolí Hvozdnice (B-07-06) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-07 Brumovice - Stěbořice a 
zasahuje do části specifické krajiny B-09 - Hradec nad Moravicí - Melč (B-
09-03).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, 
Litultovice, Mikolajice, Otice, Slavkov, Štáblovice a Uhlířov. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantní funkcí rekreační a s přírodními funkcemi) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (nivní 
biochory, tvary reliéfu v návaznosti na údolí řeky Hvozdnice a podprůměrné 
sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  3Nh, v okrajích -3BE, -3BM, 3BN 
3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně – reliéfem je 
aluviální rovina, substrátem jsou mladoholocenní písčité hlíny a v podloží 
štěrkopísky, půdy jsou středně těžké fluvizemě-3RE – dtto v sušší oblasti 
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně 
– plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v suché oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky 
podložních hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na 
spraších a sprašových hlínách 
3BN – rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích 3. vegetačního stupně – 
reliéf je tvořen rozvodními plošinami s minimálními náznaky údolní sítě, 
nižší široké svahy oddělující pahorkatinné plošiny od údolní nivy; matečný 
substrát tvoří glacifluviální zahliněné písky a štěrkopísky, půdy jsou 
nejčastěji kyselé a typické kambizemě až hnědozemě.  
Tvarem reliéfu a v části také porosty uzavřená krajina údolí Hvozdnice, 
výraznou osu tvoří údolnice toku s dřevinnou břehovou vegetací, na nivu 
toku navazují celky polní zemědělské velkovýroby. V polní krajině s 
minimálním množstvím další krajinné vegetace.  
Velmi atraktivní krajina uzavřené mělké údolnice ve srovnání s okolními 
plochými reliéfy. V horní části více rekreačně užívaná a více zalesněná.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je průměrná (rybníky, 
mlýny a náhony). Jednoznačnou a hlavní přírodní hodnotou a rekreační 
atraktivitou je údolí vodního toku Hvozdnice.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména zemědělskou a lesní 
produkční funkcí.  

Terciární struktura Omezená ve vazbě na osídlení a rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Determinovaná historickým vývojem a částečně i rekreační funkcí území. 
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Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
rekreačního využití přírodních podmínek tohoto území.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení (zejména v rekreačním 
využití území). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  

 Krajina s výraznými krajinnými osami, v podobě vodního toku Hvozdnice 
s liniovými strukturami břehových porostů a přilehlých ploch lesů a 
krajinné zeleně jakožto prvky prostorového členění (též segmenty ÚSES). 

 Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími 
lesními celky a doplněnými strukturami rozptýlené nelesní zeleně. 

 Krajina s vizuálními přírodními a kulturními dominantami. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního 
toku Hvozdnice vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvku 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako prvku 
prostorového členění krajiny s funkcí ÚSES. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu charakteristických znaků a 
ostatních přírodních hodnot této specifické krajiny.  

 Doplnit spíše liniovou krajinnou zelení – aleje a stromořadí a krajinnou 
zelení na konkávních tvarech reliéfu v nižší málo lesnaté části údolí. 
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6.3.17 Krajinný okrsek 17 - Štáblovice - Uhlířov (B-07-07) 

Popis krajinného okrsku č. 17 

Krajinný okrsek 17 - Štáblovice - Uhlířov (B-07-07) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-07 Brumovice - Stěbořice a 
zasahuje do části specifické krajiny B-09 - Hradec nad Moravicí - Melč (B-
09-03).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Branka u Opavy, Dolní Životice, 
Hradec nad Moravicí, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Otice, 
Slavkov, Štáblovice a Uhlířov. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně lesnatost, 
tvary reliéfu) a průměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  -3BE, 3Ro, 4VM, okrajově4UM, 3BN 
3BE – rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně v sušší oblasti – 
reliéf mírně ukloněných plošin, rozdělených mělkými svahovými údolími 
nebo stržemi, substrátem jsou převážně sprašové hlíny s úlomky 
podložních hornin, vzácně spraše, půdy jsou převážně hnědozemě na 
spraších a sprašových hlínách 
3Ro – vlhké plošiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně – reliéf 
tvoří ploché roviny až ploché pahorkatiny, často ukloněné, substrátem jsou 
písčitojílovité sedimenty a podmáčené terasové sedimenty, pokryvy 
sprašových hlín; půdy tvoří převážně hnědozemní luvizemě 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hrabyňky), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Krajina mírných svahů velkého měřítka s převahou polní velkovýroby a 
několika sídly. Lesy jsou ve vyšších polohách vrchovinného reliéfu ve 
větších celcích. V polní krajině s minimálním množstvím další krajinné 
vegetace.  
Mimo blízkosti lesů jde o málo atraktivní otevřenou krajinu velkého 
měřítka téměř bez další krajinné zeleně.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je průměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí. Značná závislost na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Opavu. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
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Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Příznivá, částečně determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
v zemědělství a v mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení s velmi mírným růstem, a s aktivitami občanů. 

Cílová vize  Intenzivně využívaná zemědělská sídelní krajina s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně.  

 Krajina s výraznou krajinnou osou na severu, v podobě vodního toku 
Hvozdnice s liniovými strukturami břehových porostů jakožto prvku 
prostorového členění (též segmenty ÚSES).  

 Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími 
lesními celky a doplněnými strukturami rozptýlené nelesní zeleně. 

 Krajina s vizuálními přírodními a kulturními dominantami. 
 Krajina se zachovaným významem kulturních dominant (kostely, zámky, 

větrné mlýny) v obrazu krajiny.  
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru, omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových 
zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. 
příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního 
toku Hvozdnice vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše 
uvedených sídlech ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně. Chránit 
siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před 
snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou 
dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň 
na horizontech, realizovat ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.   
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6.3.18 Krajinný okrsek 18 - Ptačí vrch (B-08-01) 

Popis krajinného okrsku č. 18 

Krajinný okrsek 18 - Ptačí vrch (B-08-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-08 Budišov - Vítkov.  
Zahrnuje část území obce Skřipov. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantními přírodními funkcemi, částečně i s funkcemi 
rekreačními 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na údolí místních toků a podprůměrné sídelní projevy 
v krajině).  

Přechodová pásma --- 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hrabyňky), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Lesní krajina velkého měřítka bez osídlení.  
Komplexy lesů. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí.  
Terciární struktura Omezená ve vazbě na osídlení a částečně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Nízká. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
rekreačního využití přírodních podmínek tohoto území.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize  Krajina s komplexem lesů. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové 
skladby, včetně chráněného území „Leskovický chodník“. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  
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 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  



  Územní studie krajiny 
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6.3.19 Krajinný okrsek 19 - Kamenná hora (B-09-02) 

Popis krajinného okrsku č. 19 

Krajinný okrsek 19 - Kamenná hora (B-09-02) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Jakartovice, Lhotka u Litultovic a 
Litultovice. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantními přírodními funkcemi, částečně i 
rekreačními 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na údolí místních toků a podprůměrné sídelní projevy 
v krajině). Vazby na přírodní krajinu údolí Hvozdnice.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4VM, v okrajích -3BM, 4UM, 4BM 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. vegetačního stupně 
– plošiny se sítí údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy 
jsou převážně kambizemě a hnědozemě 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Převážně lesní svažitá krajina s enklávami luk a bez sídel.  
Komplexy lesů s enklávami luk. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí.  
Terciární struktura Omezená ve vazbě na osídlení a částečně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Nízká. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména 
u rekreačního využití přírodních podmínek tohoto území.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
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Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize  Krajina s komplexem lesů s enklávami luk a pasek. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové 
skladby. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  



  Územní studie krajiny 
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6.3.20 Krajinný okrsek 20 - Lhotka u Litultovic (B-09-04) 

Popis krajinného okrsku č. 20 

Krajinný okrsek 20 - Lhotka u Litultovic (B-09-04) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč.    
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Dolní životice, Lhotka u Litultovic a 
Litultovice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně lesnatost, 
tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Přesah do vesnické krajiny SO ORP Vítkov. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4VM, 4UM 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Svažitá krajina vyrovnaným poměrem luk, polní velkovýroby a drobněji 
obhospodařovanými zemědělskými plochami s dokladem historického 
členění svahových pozemků kamenicemi – zarostlé meze.   
Vyváženě užívaná krajina s doklady historického zemědělského členění 
pozemků na svazích – meze a kamenice. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Příznivá, částečně determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Velmi příznivé hodnocení stavu s malým potenciálem růstu, zlepšení možné 
zejména v zemědělství a v mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Podprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení s velmi mírným poklesem obyvatel. 

Cílová vize  Krajina s proměnlivými sceneriemi zalesněných údolních svahů. 
 Krajina s drobnou kulturní dominantou kostela ve vizuální scéně. 
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Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny. 

 Zachovat dosavadní strukturu sídla se zástavbou venkovského 
charakteru.  

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní 
zástavby. 
 



  Územní studie 
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6.3.21 Krajinný okrsek 21 - Hradec nad Moravicí (B-09-01) 

Popis krajinného okrsku č. 21 

Krajinný okrsek 21 - Hradec nad Moravicí (B-09-01) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč a 
zasahuje do části specifické krajiny C-03 Opava - Kravaře (C-03-08).   
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Branka u Opavy, Hradec nad 
Moravicí, Dolní životice, Lhotka u Litultovic a Litultovice. 

Klasifikace Příměstská krajina (s dominantní obytnou a rekreační funkcí) 
Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární a sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (údolí řeky 
Moravice, tvary reliéfu) a výrazné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4Nk, 4UM, v okrajích 4VM, 4BM 
4Nk – široké štěrkové a štěrkopískové nivy 4. vegetačního stupně – nivy s 
reliéfem štěrkových teras od současné nivy po vyšší nivní stupně 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
Vizuálně uzavřená krajina údolí vodních toků Moravice a Hradečné – v 
nižších polohách dna údolí intenzivně zastavěná, na konkávních tvarech 
osídlení hradeckého zámeckého podzámčí jen na hřbetu. Prudké svahy jsou 
kryty lesy, na mírnějších svazích jsou louky, nebo omezeně pole. Místy jsou 
na svazích zarostlé kamenice.  

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina výrazně přeměněná člověkem. Jednoznačnou přírodní 
hodnotou a rekreační atraktivitou je údolí vodního toku Moravice a 
navazující lesní masívy.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní a výraznou 
rekreační funkcí. Značná závislost na pohybu za prací a službami ve vazbě 
na Opavu. Součást rozvojové oblasti republikového významu.  

Terciární struktura Nadregionální historické a kulturní hodnoty – zejména zámek Hradec nad 
Moravicí. 

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Výrazná, determinovaná zejména rekreační funkcí území. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
rekreačních funkcí.  

Hospodářský pilíř Příznivé hodnocení s omezeným potenciálem zlepšení (zejména 
v rekreačním využití území). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Velmi pozitivní hodnocení, promítající se do vysokého rozvojového 
potenciálu území. Značné aktivity občanů, spolků, regionální kulturní 
události. Vzniká zvýšená potřeba posouzení dopadů nadměrného rozvoje 
s ohledem na názory obyvatel. 

Cílová vize  Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav (stop 
členění plužiny). 

 Krajina s dominantním uplatněním zámku Hradec nad Moravicí 
a Kalvárie s křížovou cestou.  

 Krajina se zachovanými kulturními dominantami kostelů ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Intenzivně využívaná krajina se zachovanou 
celistvostí nefragmentovaných částí krajiny a s obnovenou strukturou 
rozptýlené zeleně v zemědělské krajině s historickým městem Hradec 
nad Moravicí (městská památková zóna) s památkovými objekty (zámek 
- národní kulturní památka) a Slezskou Kalvárií na stejnojmenném kopci 
nad Hradcem. 

 Krajina s meandrujícím tokem řeky Moravice s doprovodem břehových 
porostů a nelesní krajinné zeleně jako určující krajinnou osou s 
významnou  

 funkcí údolní nivy jako plochy přirozené inundace (záplavová území).  
 Jedinečné scenérie zámku Hradec nad Moravicí a kultivované parkové 

krajiny v jeho okolí. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur (zejména kultivované parkové krajiny v okolí zámku 
před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností). 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel. Chránit 
přirozené odtokové poměry údolních niv Opavy a Moravice. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 
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6.3.22 Krajinný okrsek 22 - Domoradovice - Lipina (B-09-06) 

Popis krajinného okrsku č. 22 

Krajinný okrsek 22 - Domoradovice - Lipina (B-09-06) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč.    
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Branka u Opavy, Hradec nad 
Moravicí, Mikolajice a Štáblovice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně lesnatost, 
tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Přesah do vesnické krajiny SO ORP Vítkov. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM, 4VM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
Vyváženě užívaná krajina s komplexy lesů v údolí vodního toku Moravice a 
na výše položeném reliéfu vrchoviny se strukturními hřbety s polní a luční 
krajinou a sídly. Celkově krajině menšího měřítka. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí.  

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná, částečně determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s malým potenciálem růstu, zlepšení možné 
zejména v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení. 



  Územní studie 
krajiny 
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Cílová vize  Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav (stop 
členění plužiny). 

Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur (zejména kultivované parkové krajiny v okolí zámku 
před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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6.3.23 Krajinný okrsek 23 - Jakubčovice - Bohučovice (B-09-09) 

Popis krajinného okrsku č. 23 

Krajinný okrsek 23 - Jakubčovice - Bohučovice (B-09-09) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč.    
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Hlubočec, Hradec nad Moravicí, 
Chvalíkovice a Vršovice. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně lesnatost, 
tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4VM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
Odlesněná zemědělská polní krajina plochých hřbetů, sídla na konkávních 
tvarech reliéfu. Osídlení a jejich plužina tvoří větší enklávy v lesní krajině.  
 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná až 
průměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí.  

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná, částečně determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s malým potenciálem růstu, zlepšení možné 
zejména v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Stabilní osídlení. 

Cílová vize Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav (stop 
členění plužiny). 
Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů ve vizuální scéně. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru.  

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot. Vhodné je pomístné 
doplňování a obnovování alejí podél cest a silnic. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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  Územní studie 
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6.3.24 Krajinný okrsek 24 - Podvihovský vrch (B-09-12) 

Popis krajinného okrsku č. 24 

Krajinný okrsek 24 - Podvihovský vrch (B-09-12) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč.  
 Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Hlubočec, Hradec nad Moravicí, 
Opava, Raduň, Skřipov a Vršovice. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantními přírodními funkcemi, částečně i 
rekreačními funkcemi 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na členitá údolí místních toků a podprůměrné sídelní 
projevy v krajině).   

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM, okraj 3BM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
3BM – rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – plošiny se sítí 
údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou převážně 
kambizemě a hnědozemě 
Lesní krajina souvislých lesních komplexů. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná, 
návaznost na areál zámku Raduň, součást přírodního parku Moravice.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí.  
Terciární struktura Jednoznačně ve vazbě na osídlení a částečně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
funkcí lesa a rekreačního využití přírodních podmínek tohoto území.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize Krajina s komplexem lesů. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové 
skladby. 



  Územní studie 
krajiny 
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 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.25 Krajinný okrsek 25 - Doubrava (B-09-07) 

Popis krajinného okrsku č. 25 

Krajinný okrsek 25 - Doubrava (B-09-07) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1  
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč.  
Zahrnuje část správního území města Hradec nad Moravicí. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantními přírodními funkcemi, částečně i 
rekreačními 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na zařezaná údolí místních toků a podprůměrné sídelní 
projevy v krajině). Vazby na přírodní krajinu údolí vodního toku Moravice.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Monofunkční lesní krajina souvislých lesních komplexů. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná, 
návaznost na areál zámku Hradec nad Moravicí, součást přírodního parku 
Moravice.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí.  
Terciární struktura Jednoznačně ve vazbě na osídlení a částečně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
funkcí lesa a rekreačního využití přírodních podmínek tohoto území.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize  Krajina s komplexem lesů. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové 
skladby. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.26 Krajinný okrsek 26 - Skřípov (B-09-10) 

Popis krajinného okrsku č. 26 

Krajinný okrsek 26 - Skřípov (B-09-10) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-09 Hradec nad Moravicí - Melč a 
zasahuje do části specifické krajiny B-08 - Budišov - Vítkov (B-08-02) a B-11 
Oderské vrchy (B-11-01).  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Hradec nad Moravicí a Skřípov. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně lesnatost 
okolí, tvary reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
Polní a omezeně luční velkovýrobní zemědělská krajina se sídly uzavřená 
jako rozsáhlá enkláva v komplexech lesů.  
Sídla téměř izolovaně v čistě polní krajině. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí.  Vazby na Bílovec. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Podprůměrná, částečně determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s malým potenciálem růstu, zlepšení možné 
zejména v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Podprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Poměrně stabilní osídlení, avšak s mírným tlakem na pokles počtu obyvatel. 

Cílová vize  Krajina se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav (stop 
členění plužiny). 

 Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů ve vizuální scéně. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského 
charakteru.  

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty této specifické krajiny. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  

 Vhodně doplnit prvky liniové krajinné vegetace – podél cest, na 
hřbetech.  

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní 
zástavby. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou 
činností. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.27 Krajinný okrsek 27 - Kyjovice - Budišovice - Hrabyň (B-10-01) 

Popis krajinného okrsku č. 27 

Krajinný okrsek 27 - Kyjovice - Budišovice - Hrabyň (B-10-01)  
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-10 Kyjovice - Pustá Polom.  
Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Budišovice, Háj ve Slezsku, Hlubočec, 
Hrabyně, Kyjovice, Pustá Polom a Těškovice. 

Klasifikace Příměstská krajina (s dominantní obytnou, rekreační a částečně i 
obslužnou funkcí) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
sekundární a terciární struktura krajiny (suburbanizační a rekreační projevy 
města Ostravy v tomto území), s výraznými tlaky na volnou krajinu.  

Přechodová pásma Nevýrazné je rozhraničení na západě okrsku, zejména ve vztahu 
k přírodním-lesním krajinám s ohledem na silné rekreační vazby. Přesah do 
SO ORP Ostrava. 

Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 
Biochory  3BM, 4UM 
3BM – rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – plošiny se sítí 
údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou převážně 
kambizemě a hnědozemě 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Lesní krajina souvislých lesních komplexů s rozsáhlými a propojenými nebo 
téměř uzavřenými velkými enklávami sídel a na ně navazující zemědělskou 
krajinou. Krajina je výrazně ovlivněna osou údolí vodního toku Porubky s 
hojným rekreačním využíváním jako rekreační zázemí Ostravy.  
Krajina dlouhodobě s výrazným charakterem rekreačního užívání v zázemí 
Ostravy s vyváženým podílem lesů, polí, luk a sídel. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Převládá krajina přeměněná člověkem, tj. jednoznačně kulturní krajina, 
míra přeměny přírodního prostředí je nadprůměrná, značný význam zde 
má i zemědělská funkce krajiny a to produkční i mimoprodukční.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, rekreační a 
zemědělskou funkcí, značná závislost na pohybu za prací a službami ve 
vazbě na Ostravu. Vysoká intenzita bytové výstavby. Součást rozvojové 
oblasti republikového významu. 

Terciární struktura „Zázemí Ostravy“ využívající kulturní a jiné externality města Ostravy a 
naopak, vliv vlastních přírodních hodnot je nadprůměrný. 

Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Nadprůměrná, založená na povědomí „atraktivní“ suburbanizační krajiny 
(dobré adresy) a rekreačního zázemí Ostravy.  

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Spíše průměrné hodnocení s malým potenciálem, zlepšení je možné 
zejména v zemědělství.  



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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Hospodářský pilíř Průměrné až nadprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení 
(zejména ve službách, rozvoji příměstské rekreace). 

Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Obecně pozitivní hodnocení, promítající se do vysokého rozvojového 
potenciálu obcí. Vzniká zvýšená potřeba posouzení dopadů nadměrného 
rozvoje s ohledem na názory obyvatel.  

Cílová vize  Členitá krajina s velkými celky lesních porostů na okrajích a 
zahloubenými lesnatými údolími s limitovaným rozsahem nových ploch 
obytné zástavby u vesnických sídel. 

 Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů ve vizuální scéně. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu 
osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  

 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na 
plochách na toto území navazujících.  

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty této specifické krajiny. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Vhodně doplnit prvky liniové krajinné vegetace – podél cest, na 
hřbetech.  

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní 
zástavby. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.28 Krajinný okrsek 28 - Pustá Polom - Hlubočec (B-10-02) 

Popis krajinného okrsku č. 28 

Krajinný okrsek 28 - Pustá Polom - Hlubočec (B-10-02) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-10 Kyjovice - Pustá Polom a 
zasahuje do části specifické krajiny B-09 - Hradec nad Moravicí - Melč (B-
09-11).  
Zahrnuje území části obcí Pustá Polom a Hlubočec. 

Klasifikace Venkovská krajina (s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (částečně lesnatost 
okolí, tvary reliéfu) a průměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
Propojené velké enklávy sídel a na ně navazující polní velkovýrobní 
zemědělská krajina obklopená komplexy lesů.  
Krajina vyhovujícího měřítka, ale s velmi omezeným podílem krajinné 
zeleně v odlesněné krajině – jen v terénních zářezech. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je spíše průměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí. Částečně součástí rozvojové oblasti republikového 
významu. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná, částečně determinovaná historickým vývojem a 
suburbanizačními tlaky. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s malým potenciálem růstu, zlepšení možné 
zejména v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Poměrně stabilní osídlení. 

Cílová vize  Členitá krajina s velkými celky lesních porostů na okrajích a 
zahloubenými lesnatými údolími s limitovaným rozsahem nových ploch 
obytné zástavby u vesnických sídel. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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 Krajina s drobnými kulturními dominantami kostelů ve vizuální scéně. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu 
osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  

 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na 
plochách na toto území navazujících.  

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský charakter sídel. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty této specifické krajiny. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot. Vhodně doplnit 
prvky liniové krajinné zeleně od sídel až k okrajům lesů. 

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní 
zástavby. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
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6.3.29 Krajinný okrsek 29 - Těškovice (B-10-03) 

Popis krajinného okrsku č. 29 

Krajinný okrsek 29 - Těškovice (B-10-03) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-10 Kyjovice - Pustá Polom.  
Zahrnuje část správního území obce Těškovice. 

Klasifikace Venkovská krajina s dominantní obytnou, zemědělskou a částečně 
přírodními funkcemi. 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako hlavní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví primární a 
sekundární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (lesnatost okolí, tvary 
reliéfu) a podprůměrné sídelní projevy v krajině.  

Přechodová pásma Přesah do vesnické krajiny SO ORP Bílovec. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 3UM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
3UM – výrazná údolí v drobách 3. vegetačního stupně – většinou užší s 
plochým dnem, podloží je tvořeno spodnokarbnonskými slepenci, drobami, 
břidlicemi; půdy jsou kyselé kambizemě, v nivch typické fluvizemě. 
Rozsáhlá enkláva krajinného hřbetu uzavřená hlubokými údolími (toky 
Setina, Jamník) s lesy na svazích. Kolem sídel na plochých hřbetech a 
mírnějších svazích je polní krajina, na prudších svazích celky luční.  
Uzavřenost enklávy mezi zalesněnými údolími je potlačena hřbetní polohou 
osídlení.  
Krajina vyhovujícího měřítka, s omezeným podílem krajinné zeleně v 
odlesněné krajině, výrazným prvkem vnímání jsou daleké výhledy – 
Ostrava, Bílovec. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména sídelní, zemědělskou a 
lesní produkční funkcí.  Vazby na Bílovec. 

Terciární struktura Historické a kulturní hodnoty místního významu.  
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Podprůměrná, částečně determinovaná historickým vývojem. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Průměrné hodnocení stavu s malým potenciálem růstu, zlepšení možné 
zejména v zemědělství a mimoprodukčních funkcích lesů.  

Hospodářský pilíř Podprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Poměrně stabilní osídlení, avšak s mírným tlakem na pokles počtu obyvatel. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

162 
 

Cílová vize  Členitá krajina s velkými celky lesních porostů na okrajích a 
zahloubenými lesnatými údolími s limitovaným rozsahem nových ploch 
obytné zástavby u vesnických sídel. 

 Krajina s drobnou kulturní dominantou kostela ve vizuální scéně. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu 
osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  

 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na 
plochách na toto území navazujících.  

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat 
dosavadní, převážně venkovský charakter sídla. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty této specifické krajiny. 

 Chránit siluetu kulturní dominanty v před snížením jejich vizuálního 
významu v krajinné scéně, neumisťovat do jejich blízkosti a do 
pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur 
prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot. Vhodně doplnit 
prvky liniové krajinné zeleně od sídla až k okrajům lesů. 

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní 
zástavby. 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických 
krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
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6.3.30 Krajinný okrsek 30 - Údolí Setiny (B-10-06) 

Popis krajinného okrsku č. 30 

Krajinný okrsek 30 - Údolí Setiny (B-10-06) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-10 Kyjovice - Pustá Polom.  
Zahrnuje část území obcí Těškovice, Kyjovice a Pustá Polom. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantními přírodními funkcemi, významnou 
rekreační funkcí 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na členitá údolí místních toků - Setiny a Seziny)a 
podprůměrné sídelní projevy v krajině.   

Přechodová pásma Okrsek přesahuje do SO ORP Ostrava a SO ORP Bílovec. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 3. vegetačního stupně – většinou užší s 
plochým dnem, podloží je tvořeno spodnokarbnonskými slepenci, drobami, 
břidlicemi; půdy jsou kyselé kambizemě, v nivch typické fluvizemě. 
Rozsáhlé lesy údolí a prudších svahů nad tokem Setiny a Seziny a úzkých 
hřbetů mezi nimi. Úzká plochá dna údolí s nivami a loukami jsou turisticky 
využívaná.  
Krajina lesní s výraznými prvky plochých den údolí s rekreačním 
potenciálem pro turistiku. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná, 
návaznost na území s příměstskou rekreací a přírodní pak Oderské vrchy.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí a 
rekreační funkcí.  

Terciární struktura Jednoznačně ve vazbě na osídlení a částečně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Mírně nadprůměrná. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
funkcí lesa a rekreačního využití tohoto území.  

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize Zachování převážně nezarostlých údolních luk v nivě toku, s nárůstem využití 
lesů pro rekreaci obohacovat lesy o prvky parkových lesů 

Podmínky a opatření 
k dosažení cílové vize 

 Zamezit zalesnění dna údolí, zachovat stávající ráz údolní krajiny.   



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

165 
 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty této specifické krajiny. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  

 Zachovat relativní extenzivní charakter využití nelesního zemědělského 
území 
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6.3.31 Krajinný okrsek 31 - Černý les (B-10-05) 

Popis krajinného okrsku č. 31 

Krajinný okrsek 31 - Černý les (B-10-05) 
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK  
 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-10 Kyjovice - Pustá Polom.  
 Zahrnuje území obcí nebo jejich části: Budišovice, Háj ve Slezsku, 
Hlubočec, Hrabyně, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava a Pustá Polom. 

Klasifikace Přírodní krajina (s dominantními přírodními funkcemi, částečně i 
rekreačními) 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na údolí místních toků).  

Přechodová pásma  
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM, 4VM, 3BM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje. 
4VM – vrchoviny na drobách 4. vegetačního stupně – výrazným znakem 
reliéfu jsou strukturní hřbety a místy zbytky zarovnaných povrchů, podloží 
tvoří kulmské sedimenty – droby, břidlice, méně slepence a pískovce, půdy 
jsou ponejvíce typické kambizemě.  
3BM – rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – plošiny se sítí 
údolí, substrátem jsou spodnokarbonské sedimenty, půdy jsou převážně 
kambizemě a hnědozemě 
Lesní krajina souvislých lesních komplexů. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je průměrná.  

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí.  
Terciární struktura Jednoznačně ve vazbě na osídlení a částečně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Průměrná, vazby na hustě zalidněné území. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Příznivé hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
funkcí lesa. 

Hospodářský pilíř Průměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize  Členitá lesní krajina s velkými celky lesních porostů s výraznými úzkými 
údolími s rekreačním a turistickým potenciálem. 
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Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zamezit zalesnění údolí, zachovat stávající ráz krajiny a zpřístupnit ji 
návrhem turistických a cykloturistických tras a stezek.   

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné 
hodnoty. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické 
krajiny.  
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6.3.32 Krajinný okrsek 32 - Kuchyňka (B-11-02) 

Popis krajinného okrsku č. 32 

Krajinný okrsek 32 - Kuchyňka (B-11-02)    
Shoda s vymezením 
v Aktualizaci č. 1 
ZÚR MSK 

Je vymezen v rámci specifické krajiny B-11 Oderské vrchy.  
Zahrnuje část území obce Skřípov. 

Klasifikace Přírodní krajina s dominantními přírodními funkcemi, částečně i 
rekreačními. 

Vymezení hranic 
krajinného okrsku – 
odůvodnění 

Jako dominantní faktor pro vymezení tohoto krajinného okrsku se jeví 
primární struktura krajiny, tj. přírodní podmínky (velké lesní celky a tvary 
reliéfu v návaznosti na zařezaná údolí místních toků a podprůměrné sídelní 
projevy v krajině). Vazby na přírodní park Oderské vrchy.  

Přechodová pásma Přesah do SO ORP Bílovec. 
Struktura krajiny  Charakteristiky krajiny (přírodní a jiné) a jejich krajinotvorný význam 

Biochory  4BM, 4UM 
4BM – rozřezané plošiny na drobách 4. vegetačního stupně – reliéf je 
tvořen tektonicky zdviženými plošinami, konkávně vyklenutými, 
substrátem jsou kulmské droby a břidlice, vzácněji slepence; půdy jsou 
kyselé kambizemě, hlinité s kamenitou příměsí 
4UM – výrazná údolí v drobách 4. vegetačního stupně – většinou údolní 
dosti sevřené zářezy (údolí Hvozdnice), podloží je tvořeno drobami, 
břidlicemi, prachovci a slepenci; půdy jsou typické kambizemě, místa na 
mírných svazích až pseudogleje, v nivě glejové fluvizemě až gleje.  
Lesní krajina souvislých lesních komplexů. 

Primární struktura 
(přírodní) 

Kulturní krajina, míra přeměny přírodního prostředí je podprůměrná. Vazby 
na přírodní park Oderské vrchy. 

Sekundární struktura Sekundární struktura je determinovaná zejména lesní produkční funkcí.  
Terciární struktura Jednoznačně ve vazbě na osídlení a omezeně i rekreační funkce. 
Percepce krajiny 
(regionu) obyvateli 

Podprůměrná. 

Hodnocení krajiny 
 

Využití krajiny  - stav a potenciál  
včetně rámce udržitelného rozvoje 

Pilíř životního 
prostředí 

Průměrné hodnocení stavu s potenciálem růstu, zlepšení možné zejména u 
funkcí lesa a rekreačního využití přírodních podmínek tohoto území.  

Hospodářský pilíř Podprůměrné hodnocení s malým potenciálem zlepšení. 
Pilíř soudržnosti 
obyvatel 

Pozitivní hodnocení, ve vazbách na okolní osídlení. 

Cílová vize  Krajina s komplexem lesů. 
Rámcové podmínky 
využití a rámcová 
doporučení 

 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové 
skladby, včetně chráněného území Leskovický chodník. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, 
výškové) narušují významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a 
ostatních přírodních a kulturně historických hodnot.  
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7 Závěr 

7.1 Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně 
plánovací dokumentaci, včetně návrhů změn stávající 
územně plánovací dokumentace 

7.1.1 Rámcové podmínky využití území v rámci územního plánování 
v oblasti rekreace a turistického ruchu 

 Navržené nové cyklotrasy/turistické trasy/naučné stezky, účelové komunikace, plochy 
rekreace přírodního charakteru, plochy zeleně podél účelových komunikací a vymezení 
stávajících účelových komunikací v krajině navrhujeme graficky vyjádřit v územních plánech 
obcí s uvedením bližších podmínek využití v textové části. 

 V obcích s nízkou atraktivitou, bez stávajících možností rekreace v krajině je potřeba vymezit 
plochy rekreace či jiné funkční plochy, ve kterých je rekreace přípustná a možná. V blízkosti 
využívaných cyklotras (mimo frekventované silnice I. a II. třídy) je vhodné zvážit možnost 
vymezení funkčních ploch s připuštěním stravovacích a ubytovacích zařízení. 

 V plochách individuální rekreace nepřipouštět možnost výstavby objektů k trvalému bydlení, 
nevymezovat nové/rozšiřovat stávající zastavitelné plochy rekreace v přírodně cenných 
územích – zachovalé nivy vodních toků, hodnotné přírodní biotopy, stanovit podrobné 
podmínky využití území a podmínky prostorového uspořádání se základními podmínkami 
ochrany krajinného rázu.   

7.1.2 Rámcové podmínky využití území v rámci územního plánování 
v oblasti nevyužívaných areálů v krajině (brownfieldů) 

 Brownfieldy jsou v územních plánech obcí součástí vymezených funkčních ploch. Z územních 
plánů tak není vždy zřejmé, zda se brownfield v obci vyskytuje. Funkční plocha se stanovenými 
podmínkami využití nedává možnost různorodému využití plochy, v případě změny využití 
plochy se tak musí iniciovat změna územního plánu, která může trvat i dva roky. Navrhujeme 
vyznačit brownfieldy v územních plánech obcí (samostatná položka legendy) a uvést vícero 
možností funkčního využití, podstatné jsou limity vyplývající z hodnot a limitů v území, viz 
pasport brownfieldů, které formulují požadavky pro dotčenou plochu. 

7.1.3 Rámcové podmínky využití nových ESP (ekologicky stabilních ploch)  

Bude se jednat o plochy s rozdílným funkčním využitím v územním plánu: nové ESP by měly v každé 
obci být navrhovány jako soustava rozmanitých funkčních ploch – typicky zastoupeny by měly být 
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plochy krajinné zeleně, přírodní plochy (oboje vhodné pro nové biotopy), plochy lesů a zatravnění 
(možné jako produkční i biotopové plochy), mokřady, také sady, zahrady, vodní prvky, aleje. Nově 
vymezené plochy biotopů (tj. neprodukční plochy) je dobré zařadit do nových interakčních prvků, čímž 
se stanou podpůrnou částí ÚSES. 

7.1.4 Rámcové podmínky využití území v rámci územního plánování 
v oblasti ochrany půdy a erozního ohrožení 

 Mimo komplexní pozemkové úpravy jsou možnosti ovlivnění erozního ohrožení v území 
v rámci ÚPD limitované 

 Změřit se na identifikované ohrožené lokality, nezaměřovat se pouze na lokality způsobující 
problémy v zástavbě, ale vnímat celé území a jeho ohrožení, nadlimitní ohrožení půdy brát jako 
nenahraditelnou ztrátu, ať již odtéká do obce nebo do lesa 

 Snažit se v rámci zpracování ÚSES trasovat návrhy tak, aby měly i protierozní efekt, doplnit 
interakční prvky i o výsadby mimo komunikace 

 Snažit se rozčleňovat pozemky drobnými prvky – travnatými polními cestami, alejemi, mezemi, 
často je možné využít existující obecná parcely 

 Zachovat a rozšiřovat plochy krajinné zeleně 
 Nastavit vhodně regulativy a omezení, komunikovat s hospodáři o realizaci protierozních 

prvků, o vyloučení širokořádkových plodin nad zástavbou nebo používání podsevu apod. 
 V případě komplikovaných problémů s erozí nebo odtokem vyvolat pozemkovou úpravu, která 

může navrhnout, projednat a realizovat systém opatření v krajině 

7.2 Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti 
orgánů veřejné správy a dalších subjektů 

7.2.1 Rámcová doporučení mimo oblast územního plánování v oblasti 
rekreace a turistického ruchu 

 Zajištění větší informovanosti obcí ze strany obce s rozšířenou působností o dotačních 
možnostech na realizaci opatření z KoPÚ a ÚP a údržbu obecních účelových komunikací, 
koordinace realizace opatření zasahujících území vícero obcí.  

 Podpořit rozvoj ubytovacích kapacit s certifikátem Cyklisté vítáni obcí s rozšířenou působností 
– zajištění informací pro obecní úřady obcí o možnostech podpory pro budoucí podnikatele, 
pořádání vzdělávacích akcí pro budoucí podnikatele. 
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7.2.2 Rámcová doporučení mimo oblast územního plánování v oblasti 
nevyužívaných areálů v krajině (brownfieldů) 

 Většina dotčených brownfieldů patří několika soukromým vlastníkům. Řešením regenerace 
těchto brownfieldů může být vytvoření strategie postupu spoluvlastníků koordinovaných obcí.  

 Podporou regenerace brownfieldů se dlouhodobě zabývá Agentura pro regionální rozvoj 
zřízená Moravskoslezským krajem. Díky této Agentuře se podařilo úspěšně regenerovat celou 
řadu brownfieldů na území kraje. Navrhujeme zařadit brownfieldy na území SO ORP Opava do 
databáze agentury a jejich zviditelnění pro investory na webových stránkách http://invest-
msr.com/cz/.  

 Zajištění větší informovanosti podnikatelům jednotlivými obcemi o možnostech dotace 
v oblasti brownfieldů (viz kapitoly výše). 

7.2.3 Rámcová doporučení mimo oblast územního plánování v oblasti těžby 
nerostných surovin 

 V územích s převahou zemědělské půdy a nízké míře ekologické stability území doporučujeme, 
pokud je to technicky proveditelné, jednoznačně upřednostňovat přírodě blízké formy 
rekultivace před návratem do ZPF nebo LPF. Vhodné je vytvořit mix drobnějších ploch vodních, 
zeleně, lesa apod., který bude umožňovat zachování a rozvoj přírodních hodnot v území. S 
tímto se počítá např. v lomu v Bohučovicích. 

 Současně doporučujeme rozvíjet (i ve výhledovém dlouhodobějším horizontu) citlivě také 
rekreační potenciál lokalit. Mezi možnosti patří možnosti koupání, rybaření, táboření, 
outdoorových aktivit, edukační nebo jako cílové místo pro výlety. 

7.2.4 Rámcová doporučení týkající se nových ESP (ekologicky stabilních 
ploch)    

Návrh ekologicky stabilních ploch z ÚSK je (kromě jiného) zaměřen na to poskytnout obcím maximální 
flexibilitu při výběru vhodné kombinace nových ekologicky stabilních ploch. ESP v ÚSK umožňují 
vytvořit obcím a dalším orgánům vizi, jak by mohla vypadat krajina, ve které se více daří biodiverzitě. 
Ještě před vymezením konkrétních hranic jednotlivých ESP (při zpracování územního plánu) je 
samozřejmě potřeba provést konzultaci konkrétních požadavků obcí, orgánů ochrany přírody a dalších 
orgánů, aby byl vytvořen přesnější, funkční návrh pro danou obec, který na úrovni ÚSK nebylo cílem 
vytvořit. Není realistické na úrovni ÚSK definovat přesné rozmístění ploch na úrovni parcel, ÚSK má 
jiný rozsah a měřítko výstupů, než je konkrétní vymezení jednotlivých ploch.    

Je rovněž zřejmé, že ne všechny nové ESP bude možné v dohledné době realizovat. To z pohledu 
územního plánování v krajině není tak podstatné – s ohledem na současný stav zemědělských politik 
jde především o to zanést do územního plánu a také ukázat účastníkům územního plánování vizi lépe 
fungující krajiny s lepšími ekosystémovými službami a k tomuto cíli se postupně propracovávat. 
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7.3 Přehled jevů doporučených k doplnění do územně 
analytických podkladů 

 Doporučujeme do dat ÚAP u vrstvy dobývacích prostorů zahrnout také údaj o předpokládaném 
termínu ukončení těžby a budoucím využití daných ploch po ukončení těžby. Současně je 
potřeba prověřit a aktualizovat některé údaje u dobývacích prostorů (nepřesné údaje týkající 
se těžby). 

 Doporučujeme do dat ÚAP zahrnout data o sesuvných územích zjištěných v rámci 
dotazníkového šetření, které doposud nebyly zaznamenány.  

 Doporučujeme aktualizovat stávající vrstvu brownfields, odstranit z vrstvy již využívané 
brownfieldy (např. vepřín v Dolních Životicích) 

 Doporučujeme do dat ÚAP dodat kompletní podklady k vymezení významných krajinných 
prvků (VKP), sice vrstvy týkající se biotopů, Dalších VKP a VKP niva.   

 Doporučujeme do dat ÚAP dodat kompletní podklady schematicky vymezující distribuci 
nových ekologicky stabilních ploch a linií.   

 Doporučujeme do dat ÚAP přidat vrstvy s informacemi o migračně významných územích, 
dálkových migračních koridorech a konfliktu mezi vymezenými zastavitelnými územími a 
migračně významnými územími.   

 Je vhodné do dat ÚAP přidat upravenou vrstvu Národní databáze ochrany přírody s přehledem 
nálezů vzácných a chráněných druhů.  

 Doporučujeme doplnit do dat ÚAP vymezené plochy rekreace přírodního charakteru, nové 
cyklotrasy a turistické/naučné trasy v území. 

 Doporučujeme do dat ÚAP dodat návrhy protierozních opatření, stabilizací údolnic, vymezení 
ploch s doporučenou aplikací PEO, ploch pro aplikaci BT opatření a výsadeb proti větrné erozi, 
případně erozně ohrožených ploch (jak vodní, tak větrnou erozí) 

 Doporučujeme do dat ÚAP doplnit krajinné okrsky 

7.3.1 Odůvodnění 

V rámci Územní studie krajiny SO ORP Opava byly vytvořeny nové jevy, které doporučujeme doplnit do 
dat ÚAP.  

Některé již existující jevy ÚAP byly doplněny o další údaje, tyto rovněž doporučujeme doplnit do dat 
ÚAP.  

Územní studie krajiny bude podkladem pro územní plány, pro něž jsou ÚAP závazným podkladem, a 
proto doporučujeme data ÚAP o tyto nové nebo aktualizované jevy doplnit. 
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7.4 Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které 
nelze vyřešit v rozsahu a podrobnosti ÚSK 

Z důvodů podrobnosti Územní studie krajiny není možné některé problémy v území zpracovat do větší 
podrobnosti. Jedná se zejména o: 

 Protierozní návrhy 

 Návrhy na ochranu před povodněmi 

 Návrhy na zlepšení vodního režimu krajiny 

 Návrhy na výsadbu zeleně/lesa 

Dalším krokem k relizaci je zpracování např.: 

 Komplexních pozemkových úprav 

 Studií odtokových poměru 

 Realizačních projektů na výsadbu zeleně 

 Projektu zalesnění, atd. 

7.4.1 Odůvodnění 

Všechny výše uvedné návrhy, aby byly realizovatelné, musí mít vyřešené vlastnické poměry, musí mít 
zpracovány další nebytné podklady (např. geodetické zaměření, geologické podklady, sondy, data 
ČHMÚ, data ÚHÚL apod.). 

Pro využití výstupů studie jako podkladu pro ÚAP a ÚP, je však tato podrobnost dostačující. Územní 
plán pracuje s plochami. Naopak, pokud by se na konkrétním katastrálním území zpracovávaly 
Komplexní pozemkové úpravy, bylo by podrobnější zpracování spíše komplikací. 
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8 Legislativní možnosti realizaci protierozních a 
protipovodňových opatření 

 

Popis možností, jak přispět ke snížení erozního ohrožení (vodní a větrné) prostřednictvím platné 
legislativy a dotační politiky je již zmíněn v části Průzkumy a rozbory – příloha č. 7 – Teoretická 
východiska. 

Každý zemědělský subjekt je povinen se řídit platnými právními předpisy: 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména § 3, odstavec 1b: 

Je zakázáno: 

b) způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení 
stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra erozního ohrožení se stanoví na základě 
průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy, 

§ 4, odstavec 2, Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

K tomuto zákonu však dosud nevyšla prováděcí vyhláška (tzv. protierozní vyhláška), která by jasně 
stanovila pravidla  provádění toho ustanovení. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), §6, odstavec 3: 

Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, 
zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných. 

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), §27: 

Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby 
nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby 
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování 
retenční schopnosti krajiny. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 2, odstavec 2: 

Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména 

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách, 
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Zákon č. 139/2002 Sb., Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, § 2  

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se 
nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní 
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi 
související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky 
pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské 
činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a 
zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování 
nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability 
krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu3) a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování, § 9, odstavec 8: 

Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných zařízení, kterými 
jsou zejména 

a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, 
železniční přejezdy a podobně, 

b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, 
záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně, 

c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před 
záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně, 

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní 
systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně. 

V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o rekonstrukce, 
popřípadě modernizace staveb stávajících. 

Standardy dobrého zemědělského a environmentální stav půd (DZES, dříve GAEC) – podrobný popis 
v kapitole Teoretická východiska 

Podmíněnost (cross complience) 

Vyplácení přímých plateb a dalších podpor vyjmenovaných v Přehledu podpor pro daný rok (stránky 
eagri.c) je „podmíněno“ plněním podmínek udržování půdy v Dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků na hospodaření v oblasti Životní 
prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský a environmentální stav půdy, Veřejné zdraví, zdraví zvířat 
a rostlin a Dobré životní podmínky zvířat. 

V případě, že žadatel o podpory tyto podmínky kdykoli v průběhu daného roku nedodrží, může mu být 
snížena nebo v krajním případě neposkytnuta výplata vybraných podpor. 
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Plnění těchto povinností je ověřováno pomocí kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu 
kontroly podle stanoveného legislativního rámce každá země EU stanovuje podle vlastních národních 
potřeb. 

Například: 

Dle NV č. 262/2012 – hospodaření ve zranitelných oblastech - jsou stanoveny podmínky hospodaření 
na pozemcích, které jsou v blízkosti vody (vyloučení erozně nebezpečných plodin na pozemcích se 
svahem nad 7 stupňů). Současně pokud zemědělský subjekt, který je příjemcem dotací z PRV – AEKO 
(agroenviromentálně klimatická opatření) plní tuto podmínku na všech pozemcích, na kterých 
hospodaří.  

NV č. 48/2017 o stanovení požadavků podle aktů o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DES) pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor (DES č 4 a DES 5). 

Povinné požadavky na hospodaření (PPH). 

Na druhou stranu zemědělský subjekt, který pobírá dotace je evidován v tzv. evidenci LPIS (Land Parcel 
Identification System) – česky Registr půdy, ve kterém jsou půdní bloky, které užívá, zařazeny do erozně 
ohrožených pozemků. Podmínkou pobírání dotací (SAPS - dotace na plochu) je dodržení způsobu 
hospodaření na těchto erozně ohrožených pozemcích. Tato pravidla jsou v současné době poměrně 
mírně nastavená, ale do roku 2030 se budou postupně zpřísňovat, takže do evidence erozně 
ohrožených pozemků se postupně dostanou další pozemky, které tam v současné době ještě nejsou.  

Jak je již zmíněno v části Teoretická východiska, jsou některé typy dotací protichůdné – zejména dotace 
na velké zemědělské stroje, které jsou v rozporu s tlakem na snižování velikosti půdního bloku (jedním 
z faktorů, který ovlivňuje erozi je délka svahu) nebo dotace na bioplynové stanice (zvyšování potřeby 
pěstování např. kukuřice, aby se naplnila kapacity bioplynky).  

Zemědělský subjekt má v našich podmínkách většinu pozemků v dlouhodobém pronájmu, to znamená, 
že změna kultury z orné na trvalý travní porost (např. zatravnění dráhy soustředěného odtoku) nelze 
bez souhlasu vlastníka, který po zatravnění svého pozemku dostane logicky nižší částku za pronájem, 
jelikož jeho pozemek již není tak výnosný jako dříve. Zemědělský subjekt je podnik jako každý jiný a 
musí vykazovat zisk, který při zavedení některých opatření může být z krátkodobého hlediska nižší 
(vyšší náklady na obhospodařování, nižší výnosy např. zatravnění části pozemku).  

Poslední možností je pak v případě, že dochází k opakovaným erozním událostem a není možná dohoda 
s hospodařícím subjektem, je vymáhání náhrady škody soudní cestou. Příkladem je obec Němčovice 
(plzeňský kraj), která po 5-ti letech nakonec soud vyhrála.  

Současnému stavu nahrává i postupná změna klimatu, kdy dochází k jiné distribuci srážek, tzn., že 
množství srážek se nemění, ale mění se jejich rozdělení v čase – dochází k přívalovým srážkám. 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

194 
 

9 Literatura 

Evropská úmluva o krajině, 2017 
 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb.  
 
Cílové charakteristiky krajiny MS kraje, 2013 
 
Donald, P. F., R. E. Green, and M. F. Heath. “Agricultural Intensification and the Collapse of Europe’s 
Farmland Bird Populations.” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 268, no. 1462 
(January 7, 2001): 25–29. https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1325.  
 
Ekotoxa. Významný krajinný prvek ze zákona údolní niva. Zpracováno v rámci projektu Technické a 
datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava – sledované jevy ÚAP, jejich 
charakteristiky: jev 17 - oblast krajinného rázu, jev 18 - místo krajinného rázu, jev 23 - významný 
krajinný prvek ze zákona. 2014.   
 
Forman, Richard T. T., and Michel Godron. Landscape Ecology. New York: Wiley, 1986.  
Groot, R.S. de, R. Alkemade, L. Braat, L. Hein, and L. Willemen. “Challenges in Integrating the Concept 
of Ecosystem Services and Values in Landscape Planning, Management and Decision Making.” 
Ecological Complexity 7, no. 3 (September 2010): 260–72. 
https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2009.10.006.  
 

Lovell, S. T. and D. M. Johnston. 2009. Designing landscapes for performance based on emerging 
principles in landscape ecology. Ecology and Society 14(1): 44. [online] Dostupné z: 
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art44/  
 

Machar, I, and L. Drobilová. Ochrana přírody a krajiny v České republice: vybrané aktuální problémy a 
možnosti jejich řešení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.  
 

Míchal, I. Ekologická stabilita. 2. vyd. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Brno: Veronica, 
1994, 275 s. ISBN 80-85368-22-6.   
 

MŽP, n.d. Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR. [online] Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie   
 

MŽP, 2017. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. [online] Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu   
 

Sklenička, P. 2016. Velké produkční bloky orné půdy jako zdroj diskonektivity biotopů – příčiny a 
následky. Aktivita v projektu Fragmentace biotopů v ČR. ČZÚ. [online] Dostupné z: 
https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6899-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-6923-projekty/r-13356-archiv-
projektu/r-7668-fragmentace-biotopu-v-cr/r-8090-aktivity-projektu/aktivita.html    
 

Šálek, Martin, Vladimír Hula, Marina Kipson, Renata Daňková, Jana Niedobová, and Anna Gamero. 
“Bringing Diversity back to Agriculture: Smaller Fields and Non-Crop Elements Enhance Biodiversity in 
Intensively Managed Arable Farmlands.” Ecological Indicators 90 (July 2018): 65–73. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.001.  
 

Vačkář, D., Frélichová, J., Lorencová, E., Pártl A., Harmáčková Z. a Loučková B. “Metodologický Rámec 
Integrovaného Hodnocení Ekosystémových Služeb v České Republice,” 2014. [online] Dostupné z: 



  Územní studie 
krajiny 

SO ORP Opava 
 

 

195 
 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/ekosystemove-
sluzby/es_metodika_final_2014.pdf.   
 

Vačkář, D.. “Ekosystémové služby a jejich využitelnost v ochraně přírody,” 2016. 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/CZV/prednasky/2016/david-vackar-
ekosystemove-sluzby.  
Walz, U. "Landscape Structure, Landscape Metrics and Biodiversity", Living Rev. Landscape Res., 5 
(2011), 3, doi:10.12942/lrlr-2011-3, Dostupné z: http://lrlr.landscapeonline.de/lrlr-2011-3.  
Zahrádková, S., Hájek, O., Treml P., Pařil P. et al. Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v 
České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, Praha: Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2015, roč. 57, č. 6, s. 4-16. ISSN 0322-8916.  
 

Gremlica T., Cílek V., Vrabec V., Farkač J., Frouz J., Godány J., Lepšová A., Přikryl I., Rambousek P., Sádlo 
J., Starý J., Straka J., Volf O. a Zavadil V. 2011. Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České 
republice. Závěrečná zpráva. [online] Dostupné z: 
Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. a Lustyk. P. (eds), 2010. Katalog biotopů České republiky. Ed. 
2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. [online] Dostupné z: 
http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/299/036740.pdf?seek=1465205752    

Lovell, S. T. and D. M. Johnston. 2009. Designing landscapes for performance based on emerging 
principles in landscape ecology. Ecology and Society 14(1): 44. [online] Dostupné z: 
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art44/ 

MŽP, n.d. Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR. [online] Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie [online] 

MŽP, 2017. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. [online] Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu  

Šálek, Martin, Vladimír Hula, Marina Kipson, Renata Daňková, Jana Niedobová, and Anna Gamero. 
“Bringing Diversity back to Agriculture: Smaller Fields and Non-Crop Elements Enhance Biodiversity in 
Intensively Managed Arable Farmlands.” Ecological Indicators 90 (July 2018): 65–73. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.001. 
 
Kurfürst, Petr. “Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky.” Centrum 
pro dopravu a energetiku, 2002. http://www.bicybo.cz/download/rizenipoptavkydp.pdf 
 
Litman, Todd. “Generated Traffic and Induced Travel. Implications for Transport Planning.” Victoria 
Transport Policy Institute, 2011. 
https://www.ibtta.org/sites/default/files/Generated%20Traffic%20and%20Induced%20Travel.pdf. 
 
Næss, Petter. “Traffic Forecasts Ignoring Induced Demand: A Shaky Fundament for Cost-Benefit 
Analyses.” EJTIR 2012, no. 12(3) (n.d.): 291–309. 
http://www.ejtir.tudelft.nl/issues/2012_03/pdf/2012_03_02.pdf 
http://www.ekopolitika.cz/cs/publikace/publikace-uep/vav-sp-2d1-141-07-rekultivace-a-
management-neprirodnich-biotopu-v-ceske-republice-/view.html 


