
CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A HODNOCENÍ KRAJINY 

 

 

 

Územní studie krajiny 
správního obvodu ORP Opava 

 

Návrh územní studie krajiny 
Příloha č. 1 – Karty obcí 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Zpracovatel: EKOTOXA S.R.O. 

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. 
 

ČERVENEC 2018 

© EKOTOXA s.r.o. 
Fišova 403/7, 602 00  Brno – Černá Pole  
tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz 
 
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 
Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba 
tel. 596 939 530, e-mail: sekretariat@uso.cz 

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0003130 Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

2 

 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

3 

1 Obsah 

BRANKA U OPAVY ............................................................................................................................................ 5 

BRATŘÍKOVICE ................................................................................................................................................. 9 

BRUMOVICE ................................................................................................................................................... 12 

BUDIŠOVICE ................................................................................................................................................... 16 

DOLNÍ ŽIVOTICE ............................................................................................................................................. 18 

HÁJ VE SLEZSKU .............................................................................................................................................. 22 

HLAVNICE ....................................................................................................................................................... 25 

HLUBOČEC ...................................................................................................................................................... 28 

HNĚVOŠICE..................................................................................................................................................... 31 

HOLASOVICE .................................................................................................................................................. 35 

HRABYNĚ ....................................................................................................................................................... 39 

HRADEC NAD MORAVICÍ ................................................................................................................................ 42 

CHLEBIČOV ..................................................................................................................................................... 47 

CHVALÍKOVICE ............................................................................................................................................... 50 

JAKARTOVICE ................................................................................................................................................. 53 

JEZDKOVICE .................................................................................................................................................... 57 

KYJOVICE ........................................................................................................................................................ 60 

LHOTKA U LITULTOVIC ................................................................................................................................... 62 

LITULTOVICE ................................................................................................................................................... 65 

MIKOLAJICE .................................................................................................................................................... 68 

MLADECKO ..................................................................................................................................................... 70 

MOKRÉ LAZCE ................................................................................................................................................ 73 

NEPLACHOVICE .............................................................................................................................................. 75 

NOVÉ SEDLICE ................................................................................................................................................ 78 

OLDŘIŠOV ...................................................................................................................................................... 80 

OPAVA ........................................................................................................................................................... 84 

OTICE ............................................................................................................................................................. 88 

PUSTÁ POLOM ............................................................................................................................................... 91 

RADUŇ ........................................................................................................................................................... 94 

SKŘIPOV ......................................................................................................................................................... 96 

SLAVKOV ........................................................................................................................................................ 99 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

4 

SLUŽOVICE................................................................

SOSNOVÁ ..................................................................................................................................................... 105 

STĚBOŘICE.................................................................................................................................................... 107 

ŠTÁBLOVICE ................................................................................................................................................. 110 

ŠTÍTINA ........................................................................................................................................................ 113 

TĚŠKOVICE ................................................................................................................................................... 115 

UHLÍŘOV ...................................................................................................................................................... 117 

VELKÉ HERALTICE ......................................................................................................................................... 120 

VELKÉ HOŠTICE ............................................................................................................................................. 124 

VRŠOVICE ..................................................................................................................................................... 127 

 

 

 

 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

5 

 

 

Hodnoty v jednotlivých obcích, dominanty, kuturně významné 
objekty, přírodní, urbanistitcké a estetické hodnoty včetně 
krajinného rázu jsou v části Průzkumy a rozbory, kapitola 4.3. 
Hodnoty území  
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Branka u Opavy 
Katastrální území: Branka u Opavy 
Výměra obce: 692 ha 

Podíl obce v okrscích: 

2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 50,2 % 
17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 19,3% 
22 - DOMORADOVICE - LIPINA 16,2% 
21 - HRADEC NAD MORAVICÍ 14,4% 

  

Územní plán: změna č. 1 z roku 2009, rozpracovaný návrh ÚP (poslední z roku 2017) 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení: V lokalitě Stará zahrada je v územním plánu navržena rezerva pro smíšenou 
zástavbu. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude plocha uhrožena přítokem povrchové vody ze 
směru SZZ z přilehlého svahu. Současně je nutno zajistit neškodný odtok srážkových vod z této 
lokality. 
Současně se v území nachází dva vodní toky (Macalka a Maršovec), které jsou vedeny v polní trati, 
jsou napřímené s minimem doprovodné zeleně. 
 
Návrhy a doporučení: 
Je doporučeno při konkretizaci využití této územní rezervy zpracovat studii na odvedení jak 
splaškových, tak zejména srážkových vod. 
Výše uvedené povrchové vodní toky je navrženo revitalizovat a vytvořit tak vhodný koridor pro 
zvýšení ekologické funkce krajiny. Revitalizace rovněž umožní zpomalení odtoku. 
Dlouhý a strmější, zemědělsky využívaný, pozemek v JZ části katastru, v lokalitě Pohoří, bude řešen 
v rámci erozní problematiky. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Z analýz vyplývá erozní ohrožení u DBP JZ od zástavby (0301/4, menší pak 9309/1, 9307) a u 
východní hranice (DPB 7307/6, 7302/41). Byla identifikována jedna nevýrazná ohrožená DSO na 
DPB 9309/1. Většina území je bez erozního ohrožení. Návrh ÚP z roku 2017 neřeší významně 
erozní ohrožení, navrhuje 3 plochy krajinné zeleně (KZ-O1, KZ-O3 a KZ-O4), které mohou být 
využity pro situování průlehů, zasakovacích pásů apod., avšak spíše slouží pouze pro doplnění 
systému ÚSES, na erozní smyv budou mít zanedbatelný vliv. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí 
(obecně). Dle dotazníků – se erozně ohrožené zemědělské pozemky nacházejí např. pod Hanuší a 
pod Braneckým kopcem. Půdy v obci nejsou ohroženy větrnou erozí.    
 
Návrhy a doporučení: 
Na DPB 0301/4 je navrženo ochranné zatravnění (TP-001), přestože odtok ze svahu neohrožuje 
přímo zástavbu. Alternativně lze po umístění biotechnického opatření (BT-001) na přerušení svahu 
aplikovat místo zatravnění PEOm/PEOv. Dva méně ohrožené DPB 3909/1 a PB 9307 jsou navrženy 
do režimu PEOv, neboť voda z nich odtéká do zástavby, mírná erozně ohrožená DSO (SUp-001) je 
tak řešena návrhem PEOv na bloku. Ve východní části území je navrženo zatravnění na silně 
ohrožené části DPB 7302/41 (TP-002), na DPB 7302/41 a 7307/6 je vhodné aplikovat PEOm/PEOv. 
V západním cípu území se nachází několik mírně ohrožených DPB s delšími svahy, na kterých by 
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bylo vhodné umístit minimálně nějaká opatření pro zpomalení odtoku, např. travnaté pásy, mez 
(BT-002). V SZ části území směrem na Otice je doporučeno rozsáhlé (ale málo svažité bloky 
rozčlenit vhodnými BT opatřeními jako jsou biopásy, travnaté pásy (BT-003 až BT-005), případně 
možné doplnit výsadby podél cest jako bariéry proti větru (VET-001). 

Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a 
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec s krajinou na hranici ekologicky nestabilního a mírně ekologicky stabilního území. V 
posledních 10 letech podle dat ČSÚ došlo k poklesu ekologicky stabilních ploch o cca 4 ha.  

Návrhy a doporučení: 
Celkem je potřeba vymezit cca 53 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP, jsou jimi louky a 
pastviny, lesy, remízky, mokřady, sady apod. řadí se do nich také plochy pro protierozní a 
protipovodňová opatření viz další témata ÚSK) - území obce je rozlehlé a je zde výrazná kumulace 
problémů.  

Byl vytvořen schematický návrh nových ekologicky stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy min 20-25 ha. Dalších 25 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) Lze se zaměřit na obnovu historických krajinných struktur, které (při vhodném 
managementu) mají dobré předpoklady podporovat biodiverzitu - mimo jiné i výskyt drobné zvěře.  

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). 

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině.  

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní les, ideálně ve VKP niva, kde by podpořil 
zároveň biodiverzitu a retenci v území a členil velké půdní bloky. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

VKP: Mnoho historických prvků krajinné zeleně z krajiny zmizelo, je potřeba je obnovit (viz 
shapefile ESP) a chránit zbývající biotopy. Je vhodné vymezit nové významné krajinné prvky (VKP, o 
jejich významu je detailněji pojednáno v hlavním textu studie), které umožní lepší zachování 
cennějších přírodních lokalit pro budoucí generace. Potencionální VKP jsou označeny v shapefile 
Další VKP.  

V území bylo vymezeno i VKP niva (studie z r. 2014) 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je velmi nízká (10,4%). Lesy jsou soustředěny v jižní části obce (pod Hanuší a v části 
Branecký kopec). V severní a severozápadní části zejména u hranic se sousední obcí Uhlířov je 
území bezlesé. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se navrhnout lesní remízky nebo pásy lesa podél vodního toku Macalka na západní 
hranici obce. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres 
nikoliv o přesné umístění  
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Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají rozsáhlé bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Uhlířova (PRO-067), Otic (PRO-070) a Chvalíkovic 
(PRO-071). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí značené propojení regionálně významné PR Hvozdnice a PP Otická sopka s Brankou u Opavy; 
nižší atraktivita severní části území – chybějící a neudržované účelové komunikace, absence zeleně 
podél účelových komunikací, plocha sloužící k individuální rekreaci (RI-3 v ÚP) se mění v plochu 
bydlení  

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme doplnění liniové zeleně podél účelových komunikací v krajině. Navrhujeme vytvoření 
okružní trasy v návaznosti na sídlo, která by přerušila rozsáhlý, neprostupný blok orné půdy 7202/4 
(NUK-24). Okružní trasa účelových komunikací by mohla být využitelná k procházkám či k in-line 
bruslení.  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný areál zemědělského družstva, který vybíhá do krajiny (BRWN-005). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k sousedství obytné zástavby vyloučit v rámci nového využití brownfieldu provozy s 
nadměrným pachovým a hlukovým zatížením. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Bratříkovice 
Katastrální území: Bratříkovice 
Výměra obce: 374 ha 

Podíl obce v okrscích: 

10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 100 % 
  

 

Územní plán: platnost končí 2020 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy s povrchovým odtokem -  problémový odtok vzniká v povodí nacházející se severně nad 
zástavbou (BR-VP1), zatopeno několik nemovitostí, největší problém při nevhodném osevu  
Problémy s rozlivem vod z vodních toků – nebylo definováno 
 
Návrhy a doporučení:  
Území katastru obce Bratříkovice bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Opavsko-severozápad“ (2011), které řeší erozní a 
odtokovou problematiku. Součásti řešení studie byla i zmiňovaná problémová lokalita. Pro tuto 
lokalitu je navržena úprava hospodaření na pozemcích a návrh liniového opatření (protierozní mez 
PBPOP-112). Navrhovaný soubor opatření je doporučeno doplnit o záchytný příkop umístěný 
přímo nad zástavbu obce, který bude zachytávat a převádět vody směrem mimo zástavby do 
údolnice nacházející se východně od zástavby obce. 
 
Problémová lokalita, převzaté návrhy a doplňující návrh je zobrazen v grafické příloze. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Zasahuje zde extrémně velký díl půdních bloků z katastru Hlavnice (VB_005 - 126 ha).  
Obec Bratříkovice je územně velmi malá, problémy s erozí a odtokem hrozí ze severní strany při 
osevu nevhodnou plodinou a na DPB 1704/5 jižně od obce (neohrožují zástavbu). Půdy v obci sice 
nejsou náchylné k větrné erozi, ale výjimkou západní hranice s porosty kolem Heřmanického 
potoka je celé území obce prakticky bez zeleně a jiných překážek proudění, byť je rozčleněna 
polními cestami. ÚP z roku 2001 erozi neřeší. RURÚ erozní problémy nezmiňuje. Dotazníky uvádějí 
řešení v rámci studie proveditelnosti, problémy se splachy od severu v případě osevu nevhodnou 
plodinou. Zpracována Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu 
Opavsko-severozápad (EKOTOXA, 2011). 
Návrhy a doporučení: 
VB_005 je již nyní rozčleněn na pásy pěstováním odlišných plodin, jeho stálé rozčlenění je 
doporučeno i v návaznosti na řešení problematiky větrné eroze. 
Návrhy prakticky přejímají podrobné návrhy studie proveditelnosti – nad zástavbou na severu 
navrhují přísnější aplikaci PEOv s vyloučením širokořádkových plodin a případné přerušení 
dlouhého svahu biotechnickým prvkem nebo travnatým pásem (BT-035). Přerušení dlouhého 
svahu je též navrženo na PB 1604 u severní hranice obce (BT-036) a na DPB 0701/1 zasahujícím z 
Hlavnice (BT-037). Na ohrožené části DPB 1704/5 je doporučena aplikace PEOm. V celé severní a 
východní části doporučujeme doplnit výsadby a bariéry proti větrné erozi. Specifikace jednotlivých 
typů opatření stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků 
a nádrží se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
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Návrhy a doporučení: Toto území je z hlediska ekologické stability krajiny ve velmi špatném stavu 
(nízká ekologická stabilita, výměra biotopů i krajinné zeleně). Celkem je potřeba vymezit cca 40 ha 
nových ekologicky stabilních ploch (ESP).  

Byl vytvořen schematický návrh pro nová ESP (viz shapefile ESP). Inspirovat se lze i návrhem pro 
obce s podobným stavem, např. Otice.  

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 16-20 ha. Dalších 20 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.). Pro posílení ochrany druhů jako jsou koroptve a zajíci a obojživelníci i větší retenci 
vody v krajině doporučujeme vyčlenit dost prostoru pro remízky a jednu lokalitu s tůní / vodní 
plochou. Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní les. 

Polní cesty: základem pro novou zelenou infrastrukturu mohou být pásy krajinné zeleně podél 
polních cest, včetně těch zorněných. Důležité je napojení na polní cesty v okolních obcích. 

ÚSES: vybrané nové biotopy je vhodné vymezit jako interakční prvky.  

VKP:  
Velmi malá výměra biotopů limituje možnosti výběru nových VKP (významných krajinných prvků, 
jejich význam je popsán v hlavním textu studie). Je potřeba se soustředit na tvorbu nových 
biotopů. V shapefilu Další VKP jsou uvedeny možné lokality VKP.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je velmi nízká (4,5 %). Lesy se vyskytují pouze podél Heřmanického potoka a podél 
západní hranice obce. Na severu obec sousedí s velkým lesním komplexem, který patří do katastru 
obce Velké Heraltice. Střední a východní části obce jsou bezlesé. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se navrhnout lesní remízy, kde to bude možní, zejména v severní části obce. 
Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres nikoliv o přesné 
umístění 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Sádku u Opavy (PRO-041) a Hlavnice (PRO-042). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nízká atraktivita krajiny v severní části území – velké nepřerušené bloky orné půdy bez rekreačně 
významné zeleně; absence možnosti stravování (cyklotrasa Radegast) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme realizovat výsadby zeleně podél účelových komunikací (VUK-001). Navrhujeme 
podpořit možnost stravování v obci. Navrhujeme zvážit možnost využití stávajícího brownfieldu 
(bývalé zemědělské družstvo, BRWNR-001) k ubytování či stravování (změna funkčního využití 
plochy), viz passport brownfieldů.  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
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Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný areál zemědělského družstva, který vybíhá do krajiny (BRWN-001). 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme širší možnosti využití území, např. pro agroturistiku či ubytovací a stravovací zařízení 
(obec leží na cyklotrase Radegast). Vzhledem k blízkosti prameniště toku navrhujeme věnovat 
zvýšenou pozornost kvalitě odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením 
vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod. Nevzhledné zchátralé budovy viditelné ze silnice 
III/4609 navrhujeme odstínit izolační zelení. 
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Brumovice 
Katastrální území: Brumovice, Skrochovice, Úblo 
Výměra obce: 2 553 ha 

Podíl obce v okrscích: 

12 - BRUMOVICE 70,4% 
8 - ÚBLO - POCHEŇ 11,8% 
7 - NIVA OPAVY - HOLASOVICE 11,8% 
13 - VELKÉ HERALTICE 5,9% 

  

Územní plán: 1999, ve zpracování je nový ÚP 
Pozemkové úpravy: 2011 (KPÚ Brumovice u Opavy), 2015 (KPÚ Skrochovice), 2013 (KPÚ Úblo) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  

k.ú. Brumovice 
V území jsou stanoveny dva kritické body (ID 20107582 a ID 20100326), které mohou za určitých 
okolnosti představovat riziko pro níže zastavěné území. V dotazníkovém šetření, které proběhlo 
v rámci projektu studie proveditelnosti (2011) byl v této ploše definován problém s odtokem vod. 
Další problém je odkanalizování obce Brumovice, především je velmi problémové odvedení vod 
z areálu společnosti Agrimex.  

k.ú. Skrochovice 
Zástavba Skrochovic je ohrožována přítokem povrchových vod z jihozápadní strany. Hlavním 
problémem je převedení těchto vod přes zástavbu. V lokalitě je výhledově plánován obchvat 
Skrochovic (silnice I/57). 

k.ú. Úblo 
zástavba Úbla je ohrožována povrchovým odtokem z polí nacházející se severně a západně od 
zástavby, v obou případech se v terénu vytváří menší údolnice (dráha soustředěného odtoku), 
která prochází skrz zástavbu a je ukončena v bezejmenném vodním toku pramenící východně od 
zástavby 

 
Návrhy a doporučení:  
VPL-010  

- problémová lokalita, povrchový odtok představuje riziko pro níže zastavěné území 
- lokalita je řešena návrhy opatření v KoPÚ, kde je vymezen návrh záchytného příkopu, který 

odvádí vody směrem do vodního toku Čížina, návrh opatření je poměrně nevhodně 
umístěný daleko od zástavby, díky tomu vzniká mezi návrhem a zástavbou mezipovodí, 
které i nadále představuje riziko pro zástavbu,  

- dodatečně jsou pro tuto lokalitu navrženy doplňující návrhy ve studii PBPPO, kde je 
vymezen podél zástavby záchytný průleh, který odvede povrchový odtok mimo zástavbu, 
tento návrh řeší mezipovodí, které nebylo vyřešeno v rámci KoPÚ 

- návrhy opatření nejsou zapracovány ve stávajícím územním plánu 
- doporučeno oba návrhy zapracovat do nového územního plánu 

VPL-011 
- problémová lokalita, povrchový odtok směřuje směrem do zástavby, problémy především 
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při vysetí širokořádkových plodin 
- návrh opatření vymezen v PSZ Úblo, jedná se o záchytný průleh 
- ve vymezené problémové lokalitě je dále doporučeno dodržovat protierozní osevní postup 

(vyloučení širokořádkových plodin) 
VPL-012 

- problémová lokalita, povrchový odtok směřuje směrem do zástavby 
- návrh opatření vymezen v PSZ Úblo, jedná se o záchytný průleh 
- ve vymezené lokalitě je doporučeno na DPB 1601 ve spodní části u zástavby doplnit liniový 

záchytný prvek (příkop nebo průleh) a svést vody k návrhu zatrubnění vedené u silnice 
III/4596 

Doporučeno prověřit stav kanalizace v zástavbě Brumovic a navrhnout možnosti eliminace přítoků 
povrchových vod do kanalizační sítě. 

Návrhy opatření z PSZ a PBPPO jsou převzaty a zobrazeny v hlavním výkrese. 
Ohrožení povodněmi, ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce.  
Plošné erozní ohrožení v obci není rozsáhlé, jedná se spíše o lokální ohrožení mírné až silné, 
především v nižších částech pozemků. Nejvýraznější ohrožení je na PB 0601 pod Šibenkami v k.ú. 
Úblo a DPB 5602/3 a 5602/6 na Benešovském vrchu. Půdy v obci sice nejsou náchylné k větrné 
erozi, západní část území je prostá výsadeb s výjimkou porostů kolem vodního toku, podobně jsou 
na tom rozsáhlé bloky na severu a jihovýchodě v okolí Skrochovic. 

ÚP z roku 1999 (3 změny) erozi neřeší, zpracovává se nový ÚP. Proběhly KoPÚ v Brumovicích u 
Opavy 2011, Úblu 2013, Skrochovicích 2015. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky 
uvádějí, že eroze řešena podrobně ve Studii proveditelnosti, poměrně velká část orné půdy je 
ohrožena erozí, nejvýrazněji plochy severovýchodně o Úbla. Erozí a odtokem se zabývala podrobně 
Studie proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Opavsko-severozápad 
(EKOTOXA, 2011) a před ní Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření 
v povodí horní Opavy (EKOTOXA, Šindlar, T-Mapy, 2008). 
 
Návrhy a doporučení: 
Základní kostra návrhů řešící problémy se zrychleným odtokem vod, povodněmi nebo rozlivem vod 
z vodních toků je uvedena ve schváleném plánu společných zařízení v ukončených komplexních 
pozemkových úpravách. Studie proveditelnosti, která časově probíhala v době již schváleného 
plánu společných zařízení, na některých lokalitách doplnila návrhy reagující na nově vzniklé 
problémy.  

Návrhy opatření jsou převzaty z uvedených podkladů a zobrazeny v hlavním výkrese. 
 
Doporučujeme (zejména u VB_001-3) jejich trvalé rozčlenění prvky zeleně, které by přispěly ke 
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížené větrné eroze. 
 
V KoPÚ byl navržen a rozprojektován systém PEO a PPO – plošná opatření (PEO, TTP), doplnění 
systému ÚSES, polních cest a dalších biotechnických prvků. Do erozní části ÚSK byly s menšími 
úpravami převzaty návrhy plošných PEO a TTP. Bloky, na kterých je v KoPÚ umístěno některé z 
biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, interakční prvek, biokoridor, větrolam), 
byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření (BT-x). V západní části, na 
severu a jihovýchodě jsou vymezeny pozemky vhodné k doplnění výsadeb, včetně větrolamů, což 
koresponduje s návrhy prvků ÚSES z KoPÚ. Pro podrobnější řešení doporučujeme konzultovat 
dokumentaci KoPÚ. Obě zpracované studie (2008, 2011) jsou starší než KoPÚ, avšak je v nich řešen 
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např. stav vodních toků. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Rozsáhlá krajina v katastru Brumovic náleží do území ekologicky nestabilního až málo stabilního. Je 
potřebné dostatečně zvýšit výměru ekologicky stabilních ploch (ESP, např. lesy, louky, remízky, 
mokřady, aleje, řadí se do nich také plochy pro protierozní a protipovodňová opatření viz další 
témata ÚSK).  

Celkem je potřeba vymezit cca 200 ha nových ESP s ohledem na velikost katastru a množství 
problémů včetně velkých půdních bloků. Doporučujeme z plánu společných zařízení (PSZ) a 
předchozího návrhu za téma Eroze sečíst výměru nových ploch zatravnění, interakčních prvků a 
další nové zelené infrastruktury zahrnout ji do doporučených 200 ha ESP.  

Byl rovněž vytvořen schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz shapefile 
ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Tento návrh vychází v mnoha částech z historických 
krajinných prvků, které je vhodné obnovit. Inspirovat se lze i návrhem pro obce s podobným 
stavem, např. Otice.  

Nové biotopy: by měly tvořit min 50% nových ESP, tedy asi 100 ha. Dalších 100 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.). Pro posílení ochrany druhů jako jsou koroptve a zajíci a obojživelníci i větší retenci 
vody v krajině doporučujeme vyčlenit dost prostoru pro remízky a jednu lokalitu s tůní / vodní 
plochou.  

Polní cesty: je důležité dodat plochy zeleně podél polních cest a silnic III. třídy, včetně zorněných 
polních cest. Návrhy by měly mít přesah do okolních katastrů včetně obce Úvalno mimo ORP 
Opava.  

Malé vodní toky: prakticky kolem všech drobných vodních toků je vymezen ÚSES, tj. ochranné pásy 
min 8 m z každé strany jsou zde už navrženy.  

Izolační zeleň: doporučujeme doplnit plochy zeleně u stávající vegetace kolem skládky na severu 
katastru.  

Ochranné zóny: podél PR Hořina a jižní části PP Úvalenské louky doporučujeme vymezit linii (pás) 
zatravnění (u PR Hořina  jedná o plochu ÚSES, jež přesahuje hranici rezervace). Schéma zatravnění 
je v shapefile ESP).  

V území je více biotopů zejména TTP s kvalitou 1 nebo 2, o kterých je vhodné uvažovat pro 
registraci VKP. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP 
(významné krajinné prvky, důležitost popsána viz hlavní text studie). 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
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Navrženy směry propojení polními cestami do Úbla (PRO-004), Malých Heraltice (PRO-005) a 
Velkých Heraltic (PRO-006). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Rezervací Hořina či přírodní památkou Úvalenské louky ani směrem k uvedeným ZCHÚ nevedou 
žádné účelové komunikace, turistické trasy či jiná značení; absence možnosti ubytování a 
stravování na území obce (cyklotrasa č. 55) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zrealizovat turistickou trasu či naučnou stezku, která by vedla podél zachovalé řeky 
Hořiny a lesními komplexy s PR Hořina a PP Hůrky (přesah do území Velkých Heraltic, NT-001). PP 
Úvalenské louky je silně degradovaná se zaniklými předměty ochrany, zde je nutné přednostně 
navrhnout a realizovat vhodný management území. Navrhujeme zvážit možnost využití stávajícího 
brownfieldu (Skrochovický mlýn, BRWNR-002) k ubytování či stravování (změna funkčního využití 
plochy), viz pasport brownfieldů. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Nevyužívané a zchátralé a budovy areálu Skrochovického mlýna v nivě řeky Opavy (BRWN-002). 

Stará ekologická zátěž Pustý Mlýn (ID 1310001) kategorie rizika P3-kontaminace potvrzena 
orientačním vzorkováním, nutný průzkum kontaminace. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme širší možnosti využití brownfieldu, např. pro agroturistiku či obecně ubytovací zařízení 
(obec leží na cyklotrase Slezská magistrála). Vzhledem k existenci areálu v zaplavované nivě toku je 
potřeba vyloučit skladování látek toxických životnímu prostředí a věnovat zvýšenou pozornost 
kvalitě odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k 
vypouštění odpadních vod. Hlavní budova mlýna není kulturní památkou, vzhledem k charakteru a 
historii budovy však navrhujeme uvážit, zda nepodat návrh na prohlášení. 
SEZ představuje možný limit pro využití území. 
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Budišovice 
Katastrální území: Budišovice 
Výměra obce: 701 ha 

Podíl obce v okrscích: 

27 - KYJOVICE - BUDIŠOVICE HRABYŇ 63,2% 
31 - ČERNÝ LES 30,9% 
28 - PUSTÁ POLOM - HLUBOČEC 5,8% 

  

Územní plán: z roku 2010, změna č. 2 podána ke schválení 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V katastru obce Budišovic nebyly nalezeny závažnější vodohospodářské problémy, mimo drobnější,  
jako je nekapacitní propust nebo zamokření nivy VT Studnice. 
Nevhodné postupy při hospodaření na zemědělských pozemcích, erozní smyv a soustředěný odtok 
z pozemků bez aplikace PEO jsou řešeny v jiné části této ÚSK , zabývající se problematikou eroze. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin).  
VNL-201 – Na východ od zástavby se nachází širší údolnice podél bezejmenného toku (LB přítok VT 
Porubka) kde byl vymezen prostor pro možné vybudování soustavy malých vodních nádrží, nebo 
kořenové čistírny odpadních vod, které jsou v současnosti zaústěny do tohoto vodního toku. 
VNL-212 a 213 – Zamokřené plochy podél VT Studnice je doporučeno využít jako prostor pro 
vytvoření mokřadů nebo soustavy malých vodních nádrží. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení: 
Obec Budišovice je malá a erozní ohrožení v obci není příliš významná. Malé bloky orné půdy jsou 
ohroženy spíše jen lokálně. Na DPB 8606/4 byly identifikovány dvě erozně ohrožené DSO s 
opakovanými erozními projevy zaústěné do toku. ÚP z roku 2010, erozi neřeší. RURÚ zmiňuje 
ohrožení erozí (obecně). V dotaznících je uvedeno, že intravilán není ohrožen erozí. Půdy v obci 
nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem dobře kryté. 
 
Návrhy a doporučení: 
Jižně nad zástavbou je navrženo PEOv na části DPB 7702/1, dvě menší lokality s vysokým 
ohrožením na DPB 8603 a 7605/7 jsou navrženy k zatravnění (TP-003, TP-004). Na několika dalších 
DPB je navrženo mírnější PEOm, jedná se především o DPB v jižním cípu území a DPB 8606/4 s 
dvěma DSO (SUt-002, SUt-003) u nichž je doporučena stabilizace zatravněním. Na severní části DPB 
7702/1 nad zástavbou je navrženo PEOv s vyloučením širokořádkových plodin. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území je ekologicky relativně stabilní, cenná je zejména vysoká výměra biotopů, které ale nejsou 
chráněny jako ZCHÚ (tj. přírodní rezervace, Natura 2000) ani z velké části nejsou v ÚSES.  
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Doporučujeme vybrat zejména krajinné prvky (remízky), které jsou i biotopy, pro registraci jako 
VKP. Část ÚSES je zatím nefunkční a vede po orné půdě, (např. část lesního koridoru a lesního 
biocentra podél toku Opavy), v těchto místech je prioritní vytvoření nových ekologicky stabilních 
ploch (ESP), které už jsou ale vymezeny právě v rámci biokoridoru, proto je v shapefile ESP už 
nezakreslujeme znovu. VKP vhodná k registraci jsou označena v shapefilové vrstvě Další VKP. Jedná 
se především o lokality na svazích jižně od intravilánu.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nerozkládají problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí účelová komunikace na bloku 8606/4, která by zpřístupnila území v severní části obce; 
rozšiřování a přeměna ploch rodinné rekreace na plochy bydlení ve volné krajině 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme účelovou komunikaci, která by přerušila blok orné půdy 8606/4 a která by vhodně 
zaokruhovala účelové komunikace pro vycházky nad obcí (NUK-004). Navrhujeme její trasování v 
místě údolnice formou nezpevněné zatravněné účelové komunikace, čímž by došlo zároveň ke 
stabilizaci dráhy soustředěného odtoku a zlepšení kvality povrchového odtoku ústícího do 
Ohrozimy. Navrhujeme stabilizovat stávající plochy rodinné rekreace, nepřipustit jejich rozšiřování, 
zabránit vzniku negativních dominant v krajině. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Dolní Životice 
Katastrální území: Dolní Životice 
Výměra obce: 1 126 ha 

Podíl obce v okrscích: 

15 - DOLNÍ ŽIVOTICE - LITULTOVICE 56,4% 
17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 20,6% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 17,2% 
14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 5,1% 
20 - LHOTKA U LITULTOVIC 0,7% 

  

Územní plán: 2014 
Pozemkové úpravy: KPÚ Dolní Životice k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy s povrchovým odtokem -  v zájmovém území obce bylo definováno několik 
problémových lokalit 
Problémy s rozlivem vod z vodních toků – jižně od zástavby obce protéká vodní tok Hvozdnice, 
vodní tok má stanoveno záplavové území, ze kterého vyplývá ohrožení zástavby nacházející se 
podél vodního toku 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru obce Dolní Životice byl v minulosti vypracován projekt, který řeší erozní a 
odtokovou problematiku. Jedná se projekt „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011). Návrhy opatření navržené ve studii proveditelnosti byly 
převzaty do územní studie. 
 
K nejproblémovějším místům, které se nacházejí v katastru obce byl dále vytvořen polygonový 
zákres, který vymezuje problémovou lokalitu s uvedením možnosti řešení. 
 
VPL-001 

- závěrový profil (kritický bod) se nachází na hranici zástavby, v místě, kde přivádí vodu 
meliorační kanál k zástavbě obce 

- studii proveditelnosti byla v ploše navržena opatření, ktera sníží (eliminují) riziko vzniku 
zrychleného povrchového odtoku 

- studií nebylo řešeno převedení vod přes zástavbu – v zástavbě se nacházejí nekapacitní 
objekty (kritická místa) 

- je doporučeno zadat vypracování posouzení stávajícího odvodnění, které se nachází 
v zástavbě obce 

 
VPL-002 

- jedná se o povodí nacházející se jižně až jihozápadně nad zástavbou, vymezena lokalita 
byla řešena studii proveditelnosti,  

- studii proveditelnosti byl navržen soubor opatření pro odvedení vod mimo zástavbu, 
- nově schválený územní plán navrhuje v této lokalitě významné rozšíření zástavby bez 

dalších dodatečných opatření k ochraně 
- je doporučeno vypracovat před zahájením realizace posouzení odvedení srážkových vod 

z nově zastavitelného území 
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VPL-003 a VPL-004  

- jedná se o zdrojové plochy obepínající zástavbu Hertic,  
- ve vymezených lokalitách vzniká povrchový odtok, který ohrožuje zástavbu 
- studii proveditelnosti byl navržen soubor opatření, který řeší ochranu a převedení vod 

mimo tuto zástavbu 
 
Stávající územní plán obce Dolní Životice byl zpracován časově po ukončení studie proveditelnosti, 
která řešila erozní a odtokové problémy, některé návrhy byly do ÚP převzaty, k některým 
návrhům, a to především k lokalitě VPL-001 nebyly návrhy převzaty s komentářem doporučení 
vypracování podrobnější dokumentace, která zpřesní umístění navrhovaných opatření 
 
Problémové lokality, převzaté návrhy jsou zobrazeny v grafické příloze. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011). RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky 
uvádějí občasné problémy se smyvem, především na 4 lokalitách, které jsou řešeny Studií 
proveditelnosti. ÚP vymezuje 5 ploch pro rozliv a retenci vody a dvě lokality pro revitalizaci toku.  
Území obce není erozně ohroženo, mírné ohrožení plošným smyvem bylo identifikováno na 
několika malých plochách v severní polovině území. Byly identifikovány dvě mírné údolnice, jedna 
se zaústěním do zástavby. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi. Severovýchodní a 
severozápadní strana obce je otevřená proudění větru, je zde minimum výsadeb.  
  
Návrhy a doporučení: 
Pro území katastru obce Dolní Životice byl v minulosti vypracován projekt, který řeší erozní a 
odtokovou problematiku. Jedná se projekt „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011). Návrhy opatření navržené ve studii proveditelnosti byly 
převzaty do územní studie. 
 
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Biotechnická opatření byla navržena severně nad zástavbou a na 
rozsáhlém DPB 4012/3. Problematické plochy byly pokryty návrhem PEOm, nad zástavbou PEOv. 
Údolnice jsou stabilizovány navrženou úpravou hospodaření na pozemku. V severní části území 
jsou bloky vhodné k doplnění výsadeb proti větrné erozi, rozsáhlý blok 4012/3 na východě je 
vhodný k rozčlenění. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody  
Území je ekologicky dosti nestabilní, krajina má velmi málo biotopů (přírodně hodnotných lokalit). 
Krajinné prvky se zachovaly více na jihu (lze je chránit jako VKP).  

Návrhy a doporučení 

V severní části území Dolní Životice je potřeba pro zlepšení stavu nutná razantnější změna ve 
využití krajiny: Celkem je potřeba vymezit cca 87 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP, tj. 
lesů a ploch se dřevinami, TTP, krajinné zeleně, ochranných pásů, vodní plochy apod.).  

Území obce je rozlehlé a nové ESP je potřeba vhodně distribuovat. Byl vytvořen schematický návrh 
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nových ekologicky stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 – 50 % nových ESP, tedy asi 43 ha. Dalších 43 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). Některé ze stávajících aleji by bylo 
vhodné rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m TTP). 

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině.  

Lze také vyčlenit plochu pro genofondový sad či obecní les tak, aby nový krajinný prvek členil velké 
půdní bloky a byl dostupný z obce. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 340 m2 zastavitelných 
ploch. Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 

VKP Poslední kvalitnější louky (biotop T1.1) u obce je dobré, pokud je to možné, registrovat jako 
VKP (významný krajinný prvek). Zbytky krajinných prvků na jihu obce lze také takto chránit a 
umožnit jejich přechování pro další generace. Vyznačeno v shapefile Další VKP. 
 
Lesnictví: 
Problémy k řešení:  
Lesnatost průměrná (16%). Velký lesní komplex se vyskytuje v jihozápadní části obce (který 
pokračuje i za hranice obce). Ve východní části na hranici obce je další komplex (směrem na 
Uhlířov). Střed a sever obce je bezlesý. 
Návrhy a doporučení: 
Pokud je to možné z hlediska vlastnických vztahů doporučuje se založit remízky nebo pásy lesa 
podél toků nebo polních cest zejména severu obce. Z pohledu hodnocení se jedná jen o malé nebo 
lokální problémy, které z tohoto důvodu nejsou zobrazeny v hlavním výkresu.   
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Hertic (PRO-057), Litultovic (PRO-053), Jezdkovic 
(PRO-056), Mikolajic (PRO-058) a Slavkova (PRO-059). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí účelové komunikace v krajině, komunikace, které by obec napojily na NS Hvozdnice; absence 
možnosti stravování v obci (cyklotrasa Radegast) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme účelovou komunikaci, která by vedla severovýchodním směrem od obce a která by 
obec napojovala na lesní komplex nad Štáblovickým Mlýnem (NUK-005, možnost obnovy 
komunikace v obecní parcele 1085/2). Navrhujeme účelovou komunikaci podél Hvozdnice, která 
by propojila obec s modrou turistickou trasou (NUK-006), pro zatraktivnění a rekreačního využití 
území navrhujeme revitalizaci nivy Hvozdnice ve střední části úseku (revitalizace Mikolajického 
potoka, vynětí půdy ze ZPF a její zalučnění s tvorbou mokřadů či tůní, NPRP-001). 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

21 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Háj ve Slezsku 
Katastrální území: Chabičov ve Slezsku, Jilešovice, Lhota u Opavy, Smolkov 
Výměra obce: 1 379 ha 

Podíl obce v okrscích: 

4 - HÁJ 95,4% 
27 - KYJOVICE - BUDIŠOVICE HRABYŇ 4,6 
  

 

Územní plán: bude dokončen 2018 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Dle dotazníkového šetření se v katastru vyskytují následující problémy: 
VP1 – při vyšších srážkách se projevuje nedostatečná kapacita propusti – dochází k zaplavování 
intravilánu v místní části Lhota 
VP2 – z přilehlé lesní cesty odtok vod z lesa přímo na komunikaci. Nekapacitní příkopy. Lokalita 
Chabičov. 
VP3 – v lokalitě Smolkov přechází otevřená vodoteč do zatrubnění. Problémy s ucpáváním vtoku. 
VP4 – v lokalitě Chabičov jsou pod komunikací propustmi propojeny VT Kremlice a Hrabyňka. 
Dochází k ucpávání mostků. 
VP5 – souběh komunikace a neupraveného VT. Poškozování komunikace při vyšších průtocích ve 
VT. 
 
Návrhy a doporučení: 
ad VP1 – návrh vytvoření záchytného pásu s případným odvodem povrchové vody z prostoru před 
záchytným pásem mimo zástavbu. Opatření VNL 229. 
ad VP2 – podchycení přítoku z lesa kapacitním příkopem, vedeným podél komunikace a zaústěním 
do koryta Kremlice před mostkem pod komunikací. Průtočnost mostku nutno předem posoudit. 
Opatření VNL 254. 
ad VP3 – navržena úprava vtokové části zatrubněného úseku, optimálně s vytvořením menšího 
retenčního prostoru před vtokem na zachycení splavenin. Opatření VNL 231.  
ad VP4 – návrh hydrotechnického posouzení vzájemného propojení koryt VT Hrabyňka a VT 
Kremlice nad vodní nádrží na VT Hrabyňka s minimalizací vlivu stávajících mostků a propustí pod 
komunikací. Opatření VNL 230. 
ad VP5 – problematika není řešena. Jedná se o údržbové práce na komunikaci, která musí být 
opevněna proti vlivu souběžné, neupravené vodoteče (VT Hrabyňka). 
 
Dále jsou opatření doplněna dle lokalit nalezených v terénu. 
 
místní část Smolkov 
Opatření VNL 220 – návrh na revitalizaci vodního toku, vedeného na západním okraji místní části. 
 
místní část Chabičov 
V prostoru u cukrovaru, před zaústěním VT Hrabyňky do koryta Opavy je navrženo provést 
revitalizaci napřímeného koryta VT – opatření VNL 219. 
patření VPL 234 – v JV části zástavby prochází HOZ rozlehlejší plochou, která v případě přívalových 
srážek dotuje koryto HOZ, které je v dalším úseku zatrubněné v prostoru zástavby. Je doporučeno 
posoudit kapacitu koryta a navazujícího zatrubnění. V dolním úseku koryta HOZ (mezi zástavbou a 
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ČOV je navržena revitalizace koryta – opatření VNL 218. 
V lokalitě Pod Hubečkovou skálou je navrženo zpevnit údolnici zatravněním a doplněním 
doprovodné zeleně – opatření VNL 214. 
Mezi Chabičovem a Jilešovicemi  je navrženo k revitalizaci koryto HOZ a bezejmenného vodního 
toku v úsecích, které jsou napřímeny a s minimem doprovodné zeleně – opatření VNL 217 a 216. 
 
místní část Jilešovice 
Na západním okraji zástavby, v místě soustředění povrchového odtoku z výše položených 
pozemků, se nachází kritický bod, který je nutno posoudit z hlediska množství odtoku a porovnat 
s kapacitou místní kanalizační sítě. V případě potřeby provést návrh retenční nádrže nebo úpravy 
kanalizace – opatření VPL 235. 
Na východním okraji, mezi tratí ČD a korytem Opavy odtrubnit vodoteč a provést revitalizaci – 
opatření VNL 215. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
K.ú. Lhota u Opavy a Smolkov jsou bez erozního ohrožení, výraznější ohrožení je na blocích jižně od 
Chabičova (DPB 2402/6, 2402/2) a na blocích západně od Jilešovic (DPB 0411/1 a 0301/1). Ostatní 
bloky jsou ohroženy jen lokálně. Mírné a nevýrazné DSO byly identifikovány ve Lhotě a Smolkově, 
všechny ústí do příkopu u silnice nebo do zástavby. Starý ÚP (1996) ani jeho změny neřeší erozní 
problematiku. RURÚ zmiňuje erozní ohrožení (obecně). V dotaznících jsou zmíněny zanesené 
příkopy a kanály v Chabičově díky špatnému zemědělskému hospodaření; bylo nařízeno pěstování 
vojtěšky, nyní bez problémů. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem dobře 
kryté. 
 
Návrhy a doporučení: 
Aplikace mírnějších PEOm je navržena převážně na DPB jihovýchodně od Chabičova, jižně nad 
zástavbou jsou navrženy PEOv a na dvou nejohroženějších lokalitách je navrženo částečné 
zatravnění (TP005 a TP 006), na obou blocích je zároveň navrženo umístění biotechnických 
opatření přerušujících svah (BT-006, BT-007). Ostatní pozemky vč. mírně ohrožených částí 
pozemků v Jilešovicích mají návrh PEOm. Pozemky s mírnými DSO (SUp-004 až SUp-007) ve 
Smolkově a Lhotě jsou právě kvůli ohroženým DSO stabilizovány opatřením PEOm. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území je ekologicky relativně stabilní, cenná je zejména vysoká výměra biotopů, které ale nejsou 
chráněny jako ZCHÚ (tj. přírodní rezervace, Natura 2000) ani z velké části nejsou v ÚSES. Proto je 
vhodné vybrat zejména krajinné prvky (remízky), které jsou i biotopy, pro registraci jako VKP. Část 
ÚSES je zatím nefunkční a vede po orné půdě, (např. část lesního koridoru a lesního biocentra 
podél toku Opavy), v těchto místech je prioritní vytvoření nových ekologicky stabilních ploch (ESP), 
které už jsou ale vymezeny právě v rámci biokoridoru, proto je v shapefile ESP už nezakreslujeme 
znovu. VKP vhodná k registraci jsou označena ve vrstvě Další VKP. Jedná se především o lokality na 
svazích jižně od intravilánu.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

24 

Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy a lesní plochy, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními a lesními cestami mezi sídly v rámci obce  - Háj ve Slezsku, 
Lhotu u Opavy, Smolkov a Jilešovice (návrhy č. PRO-086, PRO-088, PRO-093) a do sousedních obcí - 
Hrabyně, Velká Polom, Dobroslavice, Dolní Benešov a Mokré Lazce (návrhy č. PRO-085, PRO-087, 
PRO-090, PRO-091, PRO-092, PRO-089). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Mezi Památníkem II. sv. v. v Hrabyni a Mlýnem vodníka Slámy ve Lhotě nevede přímá cyklistická 
stezka, která by propojila uvedené regionální atraktivity území SO ORP; závora u vstupu do Čertova 
mlýna odrazuje turisty; nevyužitý rekreační potenciál atraktivní nivy řeky Opavy - nízká 
prostupnost, neatraktivní využití území (orná půda) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme pěší/turistickou trasu, která by propojila Památník II. sv. v. v Hrabyni s Mlýnem 
vodníka Slámy ve Lhotě (NT-003). Navrhujeme zvýšení prostupnosti nivy řeky Opavy formou 
nezpevněných účelových komunikací (NUK-025). Navrhujeme pěší/turistickou trasu, která by Háj 
ve Slezsku propojila s ptačí pozorovatelnou v Kozmicích (NT-002). Navrhujeme vymezení ploch 
rekreace přírodního charakteru v nivě řeky Opavy s přípustnými činnostmi, které nebudou snižovat 
ekologickou funkci niv (NPRP-002).  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Sesuvné území v jižní okrajové části Chabičova. 
(Poddolovaná území nad Smolkovem nepředstavují problém.) 
Návrhy a doporučení: Při rozvoji území a vymezování rozvojových ploch respektovat sesuvné 
území v jižní okrajové části Chabičova s doporučením nevymezovat nové plochy pro bydlení v této 
lokalitě. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Hlavnice 
Katastrální území: Hlavnice 
Výměra obce: 1 109 ha 

Podíl obce v okrscích: 

10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 99,9% 
15 - DOLNÍ ŽIVOTICE - LITULTOVICE 0,1% 

  

Územní plán: zpracovává se nový ÚP 
Pozemkové úpravy: KPÚ Hlavnice k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V katastru obce Hlavnice nebyly nalezeny závažnější vodohospodářské problémy. Nevhodné 
postupy při hospodaření na zemědělských pozemcích, erozní smyv a soustředěný odtok z pozemků 
bez aplikace PEO jsou řešeny v jiné části této ÚSK, zabývající se problematikou eroze. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru Hlavnice byla zpracována v minulosti studie PBPPO na území obcí Mikroregionu 
Opavsko-severozápad. V této studii byly řešeny problémy s povrchovým odtokem, erozí a vodními 
toky. Na území Hlavnice byla navržena významnější vodohospodářská opatření, a to v severní části 
katastru. Jedná se o návrh revitalizace vodního toku (PP přítok VT Velká). Dále je navrženo na 
hranici katastru Hlavnice s katastrem Sádek u Opavy vodní nádrž a ochranné pásy kolem vodního 
toku Velká. Dle dotazníkového šetření budou uvedené návrhy zapracovány do nového územní 
plánu obce. 

Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_004-5). 
Obec Hlavnice není erozí ohrožena nějak významně. Mírné erozní ohrožení bylo identifikováno 
převážně na svazích přiléhajících k vodním tokům a v západní části území (DPB 1803/3, 1803/4, 
1801, 0902/1). V území bylo identifikováno několik nevýrazných, mírně ohrožených DSO, a jedna 
výrazná, s erozními projevy, zdrojnice Litultovického potoka. Půdy v obci sice nejsou náchylné k 
větrné erozi, severozápadní a jižní část území je prostá výsadeb s výjimkou porostů kolem vodního 
toku a jednoho remízu. 

ÚP z roku 2005 erozi neřeší, do připravovaného ÚP budou zapracovány návrhy ze studie 
proveditelnosti. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí ohrožení erozí ve dvou 
lokalitách, které neohrožují zástavbu. Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti 
k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Opavsko-severozápad (EKOTOXA, 2011). 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme (zejména u VB_004-5) jejich trvalé rozčlenění prvky zeleně, které by přispěly ke 
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
 
Do ÚSK byly převzaty a mírně upraveny návrhy ze studie proveditelnosti – PEOm na ohroženějších 
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plochách mimo zástavbu a na blocích s DSO, PEOv nad zástavbou a vodními plochami (DPB 9803/3, 
část 9001/8, 0802, část 1803/3, 1803/4), na DPB 1803/4, 1801 a 0701/1 by měla být realizována 
biotechnická opatření BT-037 až BT-039 - viz Studie proveditelnosti, případně vysety travnaté pásy. 
Údolnice na DPB 8804 a DPB 0901/2 by měly být stabilizovány zatravněním (SUt-066, SUt-067), 
ostatní DSO stačí stabilizovat vhodným hospodařením na pozemcích (SUp-070 až SUp-073). Mezi 
bloky v severozápadní a jižní části území doporučujeme doplnit výsadby pro zpomalení proudění a 
snížení účinků větrné eroze. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území krajiny v okolí Hlavnic je ekologicky velmi nestabilní, stav je poměrně špatný. Výměra 
hodnotnějších přírodních ploch (biotopů) je velmi nízká.  

Katastr je rozlehlý a pro výraznější zlepšení stavu krajiny je potřeba cca 116 ha nových ekologicky 
stabilních ploch (ESP, např. lesů, zatravnění, mokřadů, ploch pro pěstování dřevinné biomasy 
apod.)   Nové biotopy: by měly tvořit min 50% nových ESP, to jest cca 58 ha. Dalších 58 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.).  

Polní cesty: základem pro zvýšení ESP mohou být pásy podél polních cest, historické polní cesty a 
remízky. Některé ze stávajících remízků aleji by bylo vhodné rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m např. 
TTP), je potřeba členit velký půdní blok na SZ od obce. Všechny nové a navýšené výměry krajinné 
zeleně, TTP, lesů lze započítat do výměry nových ESP. 

Vodní toky a mokřady: několik malých vodních toků není chráněno zcela dostatečně a v krajině 
chybí více biotopů podporujících zadržování vody. Příklady návrhů jsou schematicky zakresleny v 
shapefilu ESP.  

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní les viz níže a shepefile ESP. 

Lze znovu vymezit historické krajinné prvky, aby byla posílena retenční funkce krajiny.  Opět 
příklady jsou schematicky zakresleny v shapefilu ESP. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality 
biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (7%). Lesy se vyskytují na severní hranici obce (směrem na Nový Dvůr) a malé 
lesíky podél Choltického potoka a dalších vodních toků a na jihu obce. Ostatní části jsou bezlesé. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost tam, kde to bude možné z hlediska vlastnických vztahů, například 
podél cest (remízky, pásy lesa).  
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Bratříkovic (PRO-042), Litultovic (PRO-052) a 
Nového Dvora u Opavy (PRO-055). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Mezi PP a EVL Jakartovice a mlýnem v Hlavnici nevede žádná značená turistická trasa či cyklotrasa 
(PP Jakartovice však není v současnosti průchodná); chybí chodník ke sportovnímu areálu za obcí; 
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nižší atraktivita krajiny - nedostatečná rekreačně významná zeleň v návaznosti na obec 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezení dalších ploch veřejné zeleně či ploch rekreace přírodního charakteru v 
krajině, které by zvýšily rekreační možnosti obce (NPRP-003).  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení: - 
Návrhy a doporučení: - 
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Hlubočec 
Katastrální území: Hlubočec 
Výměra obce: 938 ha 

Podíl obce v okrscích: 

28 - PUSTÁ POLOM - HLUBOČEC 49,7% 
24 - PODVIHOVSKÝ VRCH 39,6% 
30 - ÚDOLÍ SETINY 6,9% 
31 - ČERNÝ LES 3,8% 

  

Územní plán: z roku 2011, změna č. 1, žádost o změnu č. 2 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V dotazníkovém šetření nebyly zjištěny žádné problémy týkající se vodního hospodářství 
 
Návrhy a doporučení: 
V současné době probíhá realizace kanalizace vč. ČOV, což pozitivně ovlivní kvalitu vypouštěné a 
infiltrující vody. 
Dále byly s ohledem na konfiguraci terénu vyhodnoceny k řešení lokality ke zpevnění údolnic 
zatravněním a doprovodnou vegetací. Jedná se o opatření VNL 203 až 208. 
Opatření VPL 237 se týká posouzení povrchového odtoku z lokality na SZ okraji obce a jeho 
převedení přes zástavbu (prostřednictví kanalizační sítě do PB přítoku Hlubočského potoka a dále 
do koryta Hlubočského potoka. 
Opatření VPL 215 vymezuje prostor, který by mohl být využit k vybudování retenční nádrže, neboť 
se zde soustřeďuje odtok prakticky ze 4 údolnic. Vybudováním retenční nádrže by byl výrazně 
omezen erozní smyv při současném zpomalení povrchového odtoku. 
Na jižním okraji katastru, kolem soutoku LB přítoku Setiny a Setiny je dle ÚP Skřipov navržena 
lokalita k vybudování soustavy vodních nádrží – opatření VNL 214. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
V obci jsou erozně ohroženy především velmi rozsáhlé DPB 3901/5, 3901/11, 3901/19 a 3805/1 s 
delšími svahy a několika převážně nevýraznými DSO. Smyvy z bloků jižně od zástavby neohrožují 
přímo zástavbu, pouze odtok z DPB 3805/1 může činit problémy v zástavbě. ÚP z roku 2011 
navrhuje vybudovat záchytné příkopy nad některými zastavitelnými plochami a zmiňuje 
protierozní funkci některých prvků ÚSES. RURÚ erozi nezmiňuje. V dotaznících jsou v lokalitě u 
Hůlovy skály zmiňovány splachy půdy za vysokých srážek do příkopů a ztráta ornice; u ostatních 
identifikovaných lokalit je připuštěna možnost smyvů, ale nejsou potvrzeny, neboť nesměřují k 
zástavbě. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem poměrně dobře kryté. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro území katastru obce Hněvošice byla v minulosti vypracována studie SOP (Studie odtokových 
poměrů), která řeší erozní a odtokovou problematiku.  
Návrh z uvedené studie byl převzat a je zobrazen v grafické příloze. 
Problematiku zrychleného odtoku ze zemědělských pozemků je navrženo řešit při souběhu 
uplatnění PEO a to stabilizací údolnice (koryta) např. příčnými hrázkami s aplikací doprovodné 
zeleně. Záměrem je omezení vtoku erozního smyvu do koryta a zpomalení odtoku. 
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Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
K nejproblémovějším místům byl vytvořen polygonový zákres, který vymezuje problémovou 
lokalitu s uvedením možnosti řešení.   
SOP-001 – V místě kumulace povrchového odtoku před zástavbou je navržena záchytná hráz suché 
retenční nádrže (poldru). Proti zvýšenému zanášení retenčního prostoru erozním smyvem je nutné 
zajistit používání protierozních opatření na okolních zemědělských pozemcích. 
VNL-239 – Nad poldrem je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu doprovodné 
zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT. 
VNL-240 – Ve stávající údolnici je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu 
doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT. 
 
Vzhledem k charakteru ohrožení je navrženo přísnější PEOv a umístění biotechnických prvků (BT-
008) na dlouhém svahu DPB 3805/1 severně nad zástavbou, dále je vyčleněna menší část DPB 
2906/1 na úpravu hospodaření PEOv a na většině DPB jižně od zástavby je doporučeno umístění 
biotechnických prvků přerušujících svah (BT-009) a aplikace PEOv (v případě realizace 
biotechnických prvků možnost změny na PEOm). Méně výrazné ohrožené DSO na DPB 3805/1 
(SUp-008) a DPB 3901/11 (SUp-009) jsou řešeny návrhem změny hospodaření na pozemku. 
Výrazné větvené DSO s erozními projevy na DPB 3901/5 (SUt-009) a DPB 3901/11 (SUt-011) jsou 
navrženy k zatravnění, případně umístění jiné erozně vhodné plodiny (jetel, vojtěška, jetelotrávy), 
vzhledem k větvení nejlépe v kompaktním pásu pokrývajícím obě větve a okolí. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území s poměrně dobrým KES, avšak nižší výměrou biotopů. Některé větší půdní bloky je vhodné 
dělit remízky, které historicky byly přítomné, ale byly zničeny (viz vrstva ESP). Je zde vhodné 
maximalizovat zadržování vody v krajině např. vhodnou terénní úpravou a výsadbami vzrůstných 
druhů domácích dřevin. Lze rozšířit některé aleje, aby více plnily funkci interakčních prvků (ideálně 
je tak označit v ÚSES).   
Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 500 m2 zastavitelných 
ploch. Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 
Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro registrovaná VKP 
(významné krajinné prvky). 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Pusté Polomi (PRO-097), Jakubčovic (PRO-111), 
Hrabství (PRO-112) a Výškovic (PRO-113). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Omezená prostupnost krajiny v jihozápadní části obce do okolního lesa s výjimkou hlavních silnic; 
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rozšiřování a přeměna ploch rodinné rekreace na plochy bydlení ve volné krajině 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezit účelové komunikace jihozápadně od obce, které by obec propojily s lesním 
komplexem nad Hrabstvím (NUK-026). Navrhujeme stabilizovat stávající plochy rodinné rekreace, 
nepřipustit jejich rozšiřování, zabránit vzniku negativních dominant v krajině. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný bývalý zemědělský areál, který vybíhá do krajiny (BRWN-006). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k blízkosti prameniště toku navrhujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě odtoku vod 
z areálu (brownfieldu), která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění 
odpadních vod. Areál navrhujeme ze silnice II/464 odstínit izolační zelení. Navrhujeme posoudit 
potřebu rozsáhlé návrhové plochy výroby a skladování (Z21) navazující na areál, i ve vztahu s 
požadavky na ochranu krajinného rázu uvedenými ve vyhlášce o zřízení parku Moravice. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Hněvošice 
Katastrální území: Hněvošice 
Výměra obce: 616 ha 

Podíl obce v okrscích: 

6 - HNĚVOŠICE - SLUŽOVICE 99,9% 
5 - CHLEBIČOV - OLDŘIŠOV 0,1% 

  

Územní plán: plánuje se nový na jaro 2018 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem -  obec ohrožována především ze severozápadní strany. V obci je 
dále nedostatečně řešen stav a kapacita kanalizace, která slouží pro převedení povrchových vod 
z extravilánu při současném odvádění srážkových vod z intravilánu, přes celou zástavbu obce.  
 
Problémy se zrychleným odtokem ze zemědělských pozemků – severně od zástavby obce se 
nacházejí dvě údolnice, odvádějící povrchový odtok z okolních zem. pozemků, na nichž není 
aplikováno žádné opatření protierozního charakteru.  
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru obce Hněvošice byla v minulosti vypracována studie SOP (Studie odtokových 
poměrů), která řeší erozní a odtokovou problematiku.  
Návrh z uvedené studie byl převzat a je zobrazen v grafické příloze. 
Problematiku zrychleného odtoku ze zemědělských pozemků je navrženo řešit při souběhu 
uplatnění PEO a to stabilizací údolnice (koryta) např. příčnými hrázkami s aplikací doprovodné 
zeleně. Záměrem je omezení vtoku erozního smyvu do koryta a zpomalení odtoku. 
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
K nejproblémovějším místům byl vytvořen polygonový zákres, který vymezuje problémovou 
lokalitu s uvedením možnosti řešení.   
SOP-001 – V místě kumulace povrchového odtoku před zástavbou je navržena záchytná hráz suché 
retenční nádrže (poldru). Proti zvýšenému zanášení retenčního prostoru erozním smyvem je nutné 
zajistit používání protierozních opatření na okolních zemědělských pozemcích. 
VNL-239 – Nad poldrem je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu doprovodné 
zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT. 
VNL-240 – Ve stávající údolnici je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu 
doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které je vhodné rozčlenit (VB_006-7).  
Orná půda v obci je z větší části mírně, lokálně i silně erozně ohrožena, zvláště pak na svazích dvou 
toků od západu, z nichž ten jižnější (lokalita Černé hony) má rozsáhlé sběrné území (75 ha na 
uzávěrovém profilu) způsobuje povodňové situace v obci pod ním. Již v ÚP 2001 je na toku 
navrženo vybudování poldru. Lokalitu nově posoudila studie „Posouzení odtokových poměrů ve 
vymezené části katastru obce Hněvošice a předběžný návrh řešení protipovodňových opatření“ 
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(Ekotoxa, 2016), která navrhla dvě varianty řešení odtoku i s návazností na parametry kanalizace v 
obci.  

V severní části obce bylo identifikováno několik méně výrazných DSO tvořících převážně zdrojnice 
místních toků ústících do zástavby, v jižní části přes DPB 8202/9, 7202/3 a 7102/1 prochází dlouhá, 
výrazná větvená DSO, na západě se na DPB 0101/9 nevýrazná DSO odtékající směrem ke 
Služovicím. 

RURÚ zmiňuje obecně ohrožení erozí a přívalovými srážkami. Dle dotazníků v severní části dochází 
k výrazné erozi podél údolnic bez ohrožení zástavby, hrozba pouze povrchovým odtokem; je 
připravována dohoda se zemědělci (ZD Hněvošice a Oryx Služovice) o dodržení osevních postupů. 
PPO zpracované studií zatím nerealizováno, čeká se na zkapacitnění propustí a KoPÚ. 
Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, přesto jak na severní straně, tak na jihu zcela absentují 
účinné výsadby, které by zpomalovaly proudění větru. 

 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_06-7 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze.  
Celá severní strana nad Hněvošicemi by měla být převedena do přísnějšího režimu PEOv, tedy s 
vyloučením širokořádkových plodin a využitím ochranných agrotechnologií , případně by měly být 
rozsáhlé bloky rozděleny dalšími prvky zpomalujícími odtok (BT-010), jako jsou travnaté pásy, 
střídání plodin, podsev. Ohrožené DSO (SUp-012 až SUp-018) jsou řešeny navrženou úpravou 
hospodaření na pozemcích (viz též studie Ekotoxa, 2016). Na blocích JV od zástavby s výraznou 
větvenou ohroženou DSO navrženou k zatravnění (SUt-019) by měla být aplikována půdoochranná 
opatření, neboť DSO tvoří zdrojnici vodní nádrže. Na přítoku ze západu je nezbytné vybudovat 
retenční prostor jako protipovodňovou ochranu obce (viz část protipovodňová ochrana). Severní a 
jižní strana obce by měla být doplněna o účinné překážky proudění (větrolamy). Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území je ekologicky nestabilní, na převážné části katastru jsou pouze velké orné bloky. Biotopy 
(přírodně hodnotné lokality) prakticky se nacházejí pouze v jediné lokalitě, sice PR Hněvošický háj. 
Pro citelnější zlepšení stavu krajiny je potřebná výraznější změna: Celkem doporučujeme vymezit 
cca 48 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP, tj. lesů a ploch se dřevinami, TTP, krajinné 
zeleně, ochranných pásů, vodní plochy apod.).  

Nové ESP je potřeba vhodně distribuovat, proto byl vytvořen schematický návrh nových ekologicky 
stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 44 ha. Dalších 44 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.).  

Polní cesty: velké půdní bloky mohou být členěny pásy podél polních cest a protierozními 
opatřeními (viz další návrhy ÚSK). Polní cesty lze využít jako základ pro novou zelenou 
infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). Některé ze stávajících aleji by bylo vhodné 
rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m výměry). 

Malé vodní toky a mokřady: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce 
min 8 m z každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo 
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posíleno zadržování vody v krajině (vyznačeno plochami v shapefile ESP).  

Lze také vyčlenit plochu pro obecní les tak, aby tato plocha členila velké půdní bloky a byla 
dostupná z obce. Příklad je opět uveden v shapefilu ESP. 

Ochranné zóny: nové plochy biotopů by měly také podpořit konektivitu v polích nedaleko EVL 
Hněvošický háj. Pro ochranu EVL je prioritní podle návrhu v tématu protierozní opatření realizovat 
doporučené protierozní prvky.  

Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (13,6%). Lesy se vyskytují na západě obce (Almín kopec), podél vodního toku na 
východě obce a další menší lesíky navazující na jižní část zastavěného území. Severní část je bezlesá 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost formou remízků zejména v severní a jižní části obce. Zákres návrhu 
je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres nikoliv o přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nerozkládají problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Neudržovaná cyklotrasa č. 6054 v úseku Hněvošice - Vrbka; nižší atraktivita severní části území - 
existence slepě zakončených účelových komunikací v zorněné krajině; absence účelové 
komunikace podél lesního komplexu východně od obce, která by podél lesního celku vytvořila 
procházkový okruh 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezit účelové komunikace v severní části obce (možno obnovit účelové 
komunikace ve stávajících parcelách) s doprovodnou zelení, které by byly využitelné k rekreaci 
(vycházky, in-line aj.), NUK-027. Navrhujeme účelovou komunikaci podél lesního komplexu U 
Cikalova rybníka, která by obec propojila s účelovými komunikacemi východně od obce (NUK-007). 
Navrhujeme udržovat nezpevněnou účelovou komunikaci, po které vede cyklotrasa č. 6054 (UUK-
001).   

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Vymezeny dvě ložiska nerostných surovin (sádrovec a cihlářská hlína) včetně 
chráněných ložiskových území a dobývacích prostor. Údaje uvedená v datech ÚAP obsahují věcné 
nepřesnosti týkající se „současné“ těžby nerostných surovin. Vymezené dobývací prostory nejsou 
těženy. 
Návrhy a doporučení: Při aktualizaci dat ÚAP prověřit aktuální stav a vymezení dobývacích 
prostorů a následně provést úpravu dat ve spolupráci s OBÚ. Zohlednit při aktualizaci ÚPD.  
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

34 

zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Holasovice 
Katastrální území: Holasovice, Kamenec, Loděnice, Štemplovec 
Výměra obce: 1 623 ha 

Podíl obce v okrscích: 

13 - VELKÉ HERALTICE 56,3% 
7 - NIVA OPAVY - HOLASOVICE 43,3% 
14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 0,4% 

  

Územní plán: 2006, 2016 schváleno zadání nového, dokončení 2018 
Pozemkové úpravy: 2016 (KPÚ Holasovice a Loděnice), 2013 (KPÚ Kamenec a Štemplovec) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi, ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  

k.ú. Holasovice 
- zástavba Holasovic je ohrožována rozlivem vod z vodního toku Opava 
- další problémy nebyly zjištěny 

 
k.ú Loděnice 

- zástavba Loděnic je ohrožována povrchovým odtokem jihozápadní strany a odtokem vod 
ve vodním toku Lipinka, která protéká zástavbou Loděnic 

 
k.ú. Kamenec 

- zástavba Kamence je ohrožena povrchovým odtokem z polí nacházející se severně nad 
zástavbou 

 
Návrhy a doporučení:  
Území Holasovic a Loděnic byly v minulosti řešeny projektem KoPÚ a dále ve studii PBPPO 
Opavsko-severozápad. Významnějším opatřením, které bylo navržen v rámci KoPÚ je suchá 
retenční nádrž. Tato retenční nádrž je navržena na vodním toku Lipinka. Účelem nádrže je 
transformace povodňových průtoků na bezeškodný odtok (ozn. VPPOP-001). Na vodním toku 
Lipinka může být realizována další vodní nádrž, a to mezi zástavbou Loděnic a Holasovic. Tato 
nádrž může být dle potřeby suchá retenční nebo polosuchá s mokřadním biotopem (ozn. VNL-
003). Další návrhy jsou řešeny Povodím Odry s.p., a to podél vodního toku Opavy, kde je 
navrhováno ohrazování zástavby Holasovic menší zemní hrázkou. Tento návrh vychází ze soustavy 
opatření, která jsou řešena v celém povodí vodního toku Opavy.  

Území k.ú. Kamenec bylo řešeno v minulosti projektem KoPÚ a dále ve studii PBPPO Opavsko-
severozápad. V problémové lokalitě VPL-013 bylo v rámci KoPÚ navrženo zatravnění a polní cesta. 
V případě nedostatečné účinnosti navrhovaných opatření lze uvažovat o doplnění polní cesta o 
zasakovací prvek. Tento návrh je nutno podrobněji prověřit. 

V k.ú. Štemplovec jsou vymezeny dvě problémové lokality VPL-014 a VPL-015. Obě lokality jsou 
řešeny návrhy uvedené PSZ. V lokalitě VPL-014 se jedná o návrh vyloučení pěstování erozně 
nebezpečných plodin a v lokalitě VPL-015 jsou navrženy 2 zasakovací pásy a ve spodní části svahu 
zatravnění. V případě přetrvávajících problémů s odtokem vod je nutno zvážit doplnit problémové 
lokality o technické prvky, které usměrní a následně převedou povrchový odtok do recipientu. 
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Návrhy opatření jsou převzaty z uvedených podkladů a zobrazeny v hlavním výkrese. 

Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Jsou řešeny v ukončených komplexních pozemkových úpravách a následně dodatečně ve Studii 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu 
Opavsko – severozápad, nové problémy nebyly definovány 

 
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_008-10).  
Na území obce Holasovice (4 k. ú.) se nachází řada problematických míst, které řeší proběhlé 
pozemkové úpravy, resp. návrh nového územního plánu, ve kterém jsou návrhy z KoPÚ 
zohledněny. V poměrně plochém k. ú. Holasovice se nenacházejí erozně ohrožené půdy s výjimkou 
krátkého svahu nad železniční tratí. V k. ú. Loděnice je problém spíše d odtokem – rozsáhlá sběrná 
plocha západně od obce a rozsáhlý ne příliš svažitý, ale velmi dlouhý DPB 5901/1 s dvěma 
nevýraznými DSO ústícími u skládky. Erozně ohrožená je plocha JV nad Heraltickým potokem. V k. 
ú. Kamenec nejsou zásadnější problémy – menší ohrožená lokalita se nachází na jihu na DPB 
6206/8. K. ú. Štemplovec je nejohroženější z celého území, reflektují to i návrhy KoPU a ÚP – silně 
ohrožený je PB 5101 severně od Hůrky, DPB 4101/1 severně od zástavby a DPB 5303/2 v lokalitě 
Na Kopcích nad Heraltickým potokem. Půdy v obci sice nejsou náchylné k větrné erozi, západní a 
východní část území jsou prosty výsadeb s výjimkou porostů kolem vodního toku. 

ÚP z roku 2006 erozi neřeší, projednávaný návrh (v návaznosti na proběhlé KoPÚ) obsahuje systém 
protierozních a protipovodňových opatření. V KoPÚ, které proběhly na k. ú. Kamenec a 
Štemplovec (ukončeny 2013) a Holasovice a Loděnice (ukončeny 2016) byl navržen systém PEO a 
PPO. RURÚ poznamenává, že problematika je řešena podrobně ve studii proveditelnosti (2011). 
Dotazníky uvádějí problémy s odtokem a erozí do zástavby severně nad Loděnicí (2016) a příprava 
poldru nad Loděnicí. Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci 
PBPPO na území obcí Mikroregionu Opavsko-severozápad (EKOTOXA, 2011); před ní byl 
vypracován Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí horní 
Opavy (EKOTOXA, Šindlar, T-Mapy, 2008). 
 
Návrhy a doporučení: 
Základní kostra návrhů řešící problémy se zrychleným odtokem vod, povodněmi nebo rozlivem vod 
z vodních toků je uvedena ve schváleném plánu společných zařízení v ukončených komplexních 
pozemkových úpravách (KoPÚ Holasovice – Loděnice, KoPÚ Kamenec-Štemplovec).  

Návrhy opatření jsou převzaty z uvedených podkladů a zobrazeny v hlavním výkrese. 
 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_008-10 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze.  
 
Projednávaný ÚP i KoPÚ navrhují rozsáhlé rozšíření zatravnění v nivě Opavy, vč. realizace PPO.  V k. 
ú. Loděnice navrhují svorně vybudování poldru na Lipince západně nad obcí, lokální zatravnění a 
doplnění systému ÚSES, přičemž KoPÚ navrhuje navíc přerušit interakčními prvky i rozsáhlý DPB 
5901/1 s dvěma nevýraznými DSO. V k. ú. Kamenec je v KoPÚ navrhováno pouze doplnění prvků 
ÚSES a tři menší lokality pro úpravu osevních postupů. V k. ú. Štemplovec je v KoPÚ na většině 
ploch navrženo vyloučení širokořádkových plodin doprovázené rozmístěním zasakovacích pásů 
zpomalujících odtok (ty jsou zapracovány i do návrhu ÚP). V návrhu ÚSK byly návrhy KoPÚ (ÚP) 
respektovány a mírně doplněny. Bloky, na kterých je v KoPÚ umístěno některé z biotechnických 
opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny 
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jako bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření (BT-x). V západní části a na východě jsou 
vymezeny pozemky vhodné k doplnění výsadeb, včetně větrolamů, což koresponduje s návrhy 
prvků ÚSES z KoPÚ. Pro podrobnější řešení doporučujeme konzultovat dokumentaci KoPÚ. 
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a 
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
V území žel historicky došlo k akumulaci problémů a v současnosti je stav velmi špatný. Pro změnu, 
která by byla v rozlehlém území citelnější, je potřeba vymezit cca 169 ha nových ekologicky 
stabilních ploch (ESP, např. lesy, louky a pastviny, remízky, vodní plochy, plochy pro mokřady a 
revitalizace; mezi ESP se řadí i plochy pro protierozní a protipovodňová opatření viz další témata 
ÚSK).   Doporučujeme z plánu společných zařízení (PSZ) a předchozího návrhu za téma Eroze sečíst 
výměru nových ploch zatravnění, biotechnických prvků a další nové zelené infrastruktury zahrnout 
ji do doporučených 169 ha ESP.   

Byl rovněž vytvořen schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz shapefile 
ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Tento návrh vychází v mnoha částech z historických 
krajinných prvků, které je vhodné obnovit. 

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy min 74 ha. Dalších 74 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) Lze se zaměřit na obnovu historických krajinných struktur, které (při vhodném 
managementu) mají dobré předpoklady podporovat biodiverzitu - mimo jiné i výskyt drobné zvěře.  

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). 

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině (viz shapefile ESP).  

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní les, ideálně lužní les na tocích, kde by 
podpořil zároveň biodiverzitu a retenci v území a členil velké půdní bloky. Příklad je uveden v 
shapefilu ESP. 

Přírodní hodnoty jsou reprezentovány zejména části PP Heraltický potok, která se v obci nachází. U 
PP je vhodné dodat ochranné zóny zatravnění mimo ochranného pásma ZCHÚ - z velké části se 
kryje s už vymezeným ÚSES, který vhodně přesahuje hranice PP. Dílčí doplnění ochranného pásma 
je ilustrováno v shapefile ESP. Velmi malá výměra biotopů limituje možnosti výběru nových VKP. Je 
potřeba se soustředit na tvorbu nových biotopů. V shapefilu Další VKP jsou uvedeny možné lokality 
VKP.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (1,8%). Drobné lesní plošky se nacházejí podél vodních toků a na místě zvaném 
Húrka, Na jižní hranici sousedí s větším lesním komplexem a na severozápadě směrem na 
Brumovice také. Ostatní části jsou bezlesé. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se rozšířit lesní plochy podél vodních toků ve východní a střední části obce. Zákres 
návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres nikoliv o přesné 
umístění 
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Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v rámci obce nebo v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navržen směr propojení polní cestou mezi sídly v rámci obce: Loděnice-Štemplovec (PRO-019) a 
dále směry propojení okolních obcí: do Neplachovic-Zadků (PRO-019), Velkých Heraltice (PRO-015, 
PRO-017) a Tábora ve Slezsku (PRO-014). Část propojení Loděnice - Velké Heraltice je navrženo na 
základě výstupu KoPÚ (PRO-016). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Památkou Heraltický potok, či po jejím obvodu, nevedou žádné turistické trasy či jiná značení; 
nízká atraktivita krajiny v návaznosti na sídla Loděnice a Kamenec - absence rekreačně významné 
zeleně, nízká prostupnost území 
Návrhy a doporučení: 
Pozemkové úpravy v území navrhly řadu opatření pro zatraktivnění krajiny, navrhujeme opatření 
realizovat. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Chráněné ložiskové území a ložisko nerostných surovin jako limit v území.  
Sesuvné území pod Dvorem. V r. 2014 začal sesuv představovat riziko a bylo nutné jej stabilizovat. 
Nyní stabilní, ale s potenciálním rizikem.  
Návrhy a doporučení: Respektovat chráněné ložiskové území. Monitoring sesuvu v lokalitě pod 
Dvorem. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Hrabyně 
Katastrální území: Hrabyně 
Výměra obce: 1 002 ha 

Podíl obce v okrscích: 

27 - KYJOVICE - BUDIŠOVICE HRABYŇ 81,5% 
31 - ČERNÝ LES 15,8% 
4 - HÁJ 2,7% 

  

Územní plán: dokončení 2017 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření nebyly vymezeny žádné problémy vodohospodářského charakteru, 
s výjimkou problému s vysokou hladinou podzemní vody a zatápěním sklepů. 
 
Problémy se zrychleným odtokem ze zemědělských pozemků a z povodí – okolí obce je zemědělsky 
obhospodařováno a nachází se zde dvě údolnice, do kterých se soustředí povrchový odtok 
z okolních zem. pozemků, na nichž není aplikováno žádné opatření protierozního charakteru.  
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
Problematiku vysoké hladiny podzemních vod je možno řešit vhodným drenážováním ve vztahu k 
zatápění sklepů, což je pravděpodobně způsobeno nefunkční izolací spodní stavby objektů.  
 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Téměř všechny DPB na území obce jsou nějakou částí erozně ohroženy, převážně mírně, na menší 
části i silně (DPB 5407/1, 6402/1, 6402/2, 7403/1, 6506/4, 6506/6, 5401/5, 6504/5, 6504/6). 
Zástavba ohrožena není, svahy směřují převážně od ní. Svahy nejsou dlouhé, ale jsou místy 
sklonité. V obci nebyly identifikovány erozně ohrožené DSO. Platný ÚP z roku 2001 (změna 2002), 
návrh z roku 2017 erozní ohrožení neřeší. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky 
zmiňují v letech 1997 a 2002 ohrožení erozním smyvem zástavby v části Josefovice, jinde erozní 
projevy nezaznamenány, identifikované problémy v terénu nepotvrzeny; snaha o dodržování 
vhodných osevních postupů. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem 
poměrně dobře kryté. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
Problematiku vysoké hladiny podzemních vod je možno řešit vhodným drenážováním ve vztahu k 
zatápění sklepů, což je pravděpodobně způsobeno nefunkční izolací spodní stavby objektů.  
VNL-209 a 210  – Ve stávajících údolnicích je navrženo zpevnění zatravněním a doplnění 
doprovodné vegetace. V údolnici je vhodné provést několik příčných hrázek pro zpomalení odtoku 
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z území. 
Zhruba na polovině erozně ohrožených pozemků je navržen přísnější režim PEOv, neboť (ač nejsou 
nad zástavbou) vykazují v některých partiích silné erozní ohrožení. Na méně erozně ohrožených 
plochách je navrženo PEOm. Nejsou vyžadována BT opatření. Specifikace jednotlivých typů 
opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a 
nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území, které má ve srovnání s mnoha jinými obcemi v ORP velmi zachovalé přírodní hodnoty, 
které je vhodné více chránit. Výjimečná je výměra biotopů (skoro 50% území obce) - vysoká je 
především rozloha kvalitních bučin. Vybrané části území doporučujeme chránit alespoň jako VKP 
(významný krajinný prvek). ÚSES pokrývá jen velmi malou rozlohu těchto hodnotých lokalit (jak je 
patrné z shapefile Kvalitní biotopy). 

V území lze místy doplnit aleje (obnova historické cesty a aleje severně od obce) a rozčlenit větší 
půdní bloky (viz shapefile ESP). Mnoho alejí v obci a okolí roste, což je velmi pozitivní. Pro podporu 
zasakování vody v krajině je možné vytvořit tůně nebo mokřad (viz shapefile ESP). 

Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 480 m2 zastavitelných 
ploch. Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ.Území s 
velkým potenciálem pro další ochranu přírody.  

Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality pro možná VKP nebo jiný způsob ochrany.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Lhoty u Opavy (PRO-087), Smolkova (PRO-111) a 
Háje ve Slezsku (PRO-090). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Mezi Památníkem II. sv.v. v Hrabyni a Mlýnem vodníka Slámy ve Lhotě nevede přímá cyklistická 
stezka, která by propojila uvedené regionální atraktivity území SO ORP; nižší prostupnost krajiny - 
chybějící a neudržované účelové komunikace v území 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme pěší/turistickou trasu, která by propojila Památník II. sv. v. v Hrabyni s Mlýnem 
vodníka Slámy ve Lhotě (NT-003). Navrhujeme vymezení nových účelových komunikací v 
návaznosti na sídlo, které by obec propojily s krajinou (NUK-028).  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
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Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Hradec nad Moravicí 
Katastrální území: Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Hradec nad Moravicí, 
Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice 
Výměra obce: 4 395 ha 

Podíl obce v okrscích: 

25 - DOUBRAVA 33,7% 
22 - DOMORADOVICE - LIPINA 25,0% 
21 - HRADEC NAD MORAVICÍ 14,8% 
23 - JAKUBČOVICE - BOHUČOVICE 13,5% 
24 - PODVIHOVSKÝ VRCH 8,2% 
17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 3,0% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 1,6% 
26 - SKŘÍPOV 0,1% 

  

Územní plán: 2014, změna č. 1 (2017), příprava změny č. 2 
Pozemkové úpravy: neproběhly (Benkovice, Bohučovice, Filipovice, Jakubčovice, Hradec nad 
Moravicí), zahájené KPÚ Domoradovice, zahájené KPÚ Kajlovec, KPÚ Žimrovice k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  

k.ú. Benkovice 
- problém s povrchovým odtokem ze západní strany, problémy se opakují 1x za 3 roky, 

informace převzata ze studie proveditelnosti 
- problém s odtokem na konci zástavby – jižní část, v terénu (částečně i v zástavbě) se 

vytváří menší údolnice, problém s odtokem vod – informace převzata ze studie 
proveditelnosti 

k.ú. Bohučovice 
- problémové odtoky vod z místního kamenolomu, vody odtékají cestním příkopem (silnice 

III4648) až k zástavbě Bohučovic kde dochází k navazujícím problémům (zahlcení 
kanalizace, zatopení nemovitostí) 

- problémové odtoky vod ze svahu nacházející se jihozápadně od zástavby 
k.ú. Domoradovice 

- nebyly identifikovány významnější vodohospodářské problémy 
k.ú. Filipovice 

- nebyly identifikovány významnější vodohospodářské problémy 
k.ú. Hradec nad Moravicí – v katastrálním území bylo zjištěno několik problémových míst, a to 
v ploše povodí, tak na vodních tocích. 

Plocha povodí 
- lokalita pod Hanuší – probémové přítoky vod bezejmenným potokem, rozliv vod    

v zástavbě, nedostatečná kapacita kanalizace, špatný technický stav kanalizace – 
protispády 

- lokalita Kajlovec – problémové odtoku z k.ú. Hradec nad Moravicí do k.ú. Kajlovec, 
problémy byly zjištěny na západním svahu, kde se objevuje problémový plošný odtok, 
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který působí problém v celé délce zástavby a dále je  

Vodní toky 
- problémy byly zjištěny na vodním toku Závilišský potok a to na 2 úsecích, prvním úsekem 
je lokalita na začátku zástavby a druhým v oblasti chatové kolonie 
- problémový odtok vod vodním tokem PP Hradečné, který přitéká z lesního porostu 
prudkou údolnicí, na hranici zástavby vtéká tento tok do zatrubnění, které je nekapacitní, 
dochází k rozlivu a zatopení přístupové komunikace a několika nemovitostí 

k.ú. Jakubčovice 
- nebyly identifikovány významnější vodohospodářské problémy 

 

k.ú. Kajlovec 
- nebyly identifikovány významnější vodohospodářské problémy 

 
k.ú. Žimrovice 

- zástavba je ohrožována povrchovým odtokem ze svahu nacházejícího se západním 
směrem, voda několikrát do roka zatopí několik nemovitostí, v problémové lokalitě je 
vymezena územní rezerva pro novou výstavbu, v případě realizace nové výstavby dojde ke 
zhoršení negativních projevů, doporučeno stanovit podmínku pro realizaci výstavby 
realizací opatření, které zachytí a odvede odtok vod mimo zástavbu 
 

Návrhy a doporučení:  
Území města Hradec nad Moravicí bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v obci Hradec nad Moravicí“ (2015), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku 

K nejproblémovějším místům byl vytvořen polygonový zákres, který vymezuje problémovou 
lokalitu s uvedením možnosti řešení. 

k.ú. Benkovice 
VPL-017 – návrh záchytného příkopu a usměrnění odtoku vod mimo zástavbu (bližší popis viz 
studie) 
VPL-018 – doporučeno zpracovat posouzení odvedení srážkových vod ze zástavby 
 
k.ú. Bohučovice 
VPL-019 – návrh záchytného příkopu, usměrnění odtoku vod mimo zástavbu do údolnice 
VPL-020 – návrh záchytného průlehu, opatření rozpracováno do podrobného technického řešení 
(koncept DUR) 
 
k.ú. Domoradovice 
VNL-004 – vodní tok Meleček, vymezená lokalita studii PBPOP pro realizaci 2 vodních nádrží, 
původní záměr suché retenční, vzhledem k situaci, kdy dochází ke změně klimatu je doporučeno 
ponechat lokalitu jako územní rezervu pro realizaci vodních nádrží, do budoucna zvážit možnost 
změny nádrže se stálou vodní hladinou 

k.ú. Filipovice 
VNL-005 – vodní tok Meleček, vymezená lokalita studií PBPOP pro realizaci vodní nádrže, původní 
záměr suchá retenční (v soustavě 4 retenčních nádrží navrhovaných studií), vzhledem k situaci, kdy 
dochází ke změně klimatu je doporučeno ponechat lokalitu jako územní rezervu pro realizaci vodní 
nádrže se stálou vodní hladinou 
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VNL-006 – vodní tok Meleček, vymezená lokalita studií PBPOP pro realizaci vodní nádrže, původní 
záměr suchá retenční (v soustavě 4 retenčních nádrží navrhovaných studií), vzhledem k situaci, kdy 
dochází ke změně klimatu je doporučeno ponechat lokalitu jako územní rezervu pro realizaci vodní 
nádrže se stálou vodní hladinou 

k.ú. Hradec nad Moravicí 
VPL-021 – bezejmenný vodní tok, návrh na úpravu podélného sklonu 
VPL-022 – vodní tok Závilišský potok, návrh na úpravu koryta, podrobněji viz studie PBPOP 
VPL-023 – vodní tok Závilišký potok, návrh na úpravu koryta, podrobněji viz studie PBPOP 
VNL-007 – vodní tok Závilišský potok, návrh retenční nádrže, možno variantně uvažovat o 
polosuchém poldru 
VPL-024 – vodní tok PP Hradečné – návrh na úpravu zatrubnění, návrh konsolidační přehrážky, viz 
podrobněji studie PBPOP 
VPL-025 – plocha povodí – návrh liniového prvku – záchytný příkop, viz podrobněji studie PBPOP 
 
k.ú. Žimrovice 
VPL-026 – problémová lokalita, podrobněji řešena ve studii PBPOP, návrh rozpracován do 
podrobného technického řešení, návrh doporučen zahrnout do územního plánu, ve spodní části 
svahu je v současném územním plánu územní rezerva pro bydlení, doporučeno realizace nové 
zástavby podmínit realizací opatření pro zachycení a odvedení vod v ploše povodí a zároveň nechat 
prověřit možnosti odvedení splaškových vod 
VNL-008 – návrh na úpravu vodního toku, podrobněji řešeno ve studii PBPOP 

Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO v obci Hradec nad 
Moravicí (EKKOTOXA, 2015) – komplexní návrh zahrnuje. Dotazníky zmiňují několik lokálních 
problémů, spíše s odtokem ohrožujícím zástavbu. RURÚ zmiňuje obecně ohrožení vodní erozí. 
Územní plán uvádí řadu protierozních opatření - záchytné příkopy v Benkovicích jižně od 
zastavěného území, záchytný příkop v Žimrovicích po severním okraji zastavitelné plochy Z1, 
záchytné příkopy v Bohučovicích v okolí zastavitelné plochy Z4; návrh zatravnění v Benkovicích 
jižně od zastavěného území, v Žimrovicích severně od zastavitelné plochy Z1, v Bohučovicích 
severně a severovýchodně od zastavěného území, v Jakubčovicích zalesnění mezi farmou ŽV a 
obcí, plus některé prvky ÚSES. 
Obec patří v rámci ORP Opava k vůbec nejvíce erozně ohroženým. Velká část bloků orné půdy by 
podle svých parametrů (délky svahu, sklonu) měla být zatravněna, místo toho je obdělávaná a 
navíc po spádnici. Žel většina silně ohrožených pozemků neohrožuje přímo zástavbu, takže 
nadlimitní smyvy nikoho netrápí (měly by trápit alespoň vlastníky pozemků). Z hlediska zástavby 
jsou nejproblematičtější svažité a rozsáhlé bloky orné nad Žimrovicemi (zdrojová plocha odtoku až 
v lese) a nad Bohučovicemi (silně ohrožený zorněný DPB 8504/2 je v katastru nemovitostí evidován 
jako TTP). Mimo zástavbu jsou nejohroženější bloky v severním cípu území pod Hanuší. Půdy v obci 
nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem poměrně dobře kryté. 
   
Návrhy a doporučení: 
Území města Hradec nad Moravicí bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v obci Hradec nad Moravicí“ (2015), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku 

Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 
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S určitými úpravami (převážně zmenšení rozsahu plošného zatravnění a nahrazení opatřením 
PEOv) jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na nichž je ve Studii 
umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop), byly označeny jako 
bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření (BT-x). Ohrožené plochy pokrývají opatření 
PEOv (přísnější), PEOm (mírnější – mimo zástavbu), část území je navržena k plošnému zatravnění. 
Rozsáhlejší bloky s dlouhými svahy převážně nad zástavbou jsou navíc určeny k umístění (systému) 
biotechnických opatření přerušujících odtok. Na části pozemků by mohlo být nahrazeno plošné 
zatravnění (TP) za PEOv (přísnější opatření na bloku s vyloučením širokořádkových plodin) 
kombinované se systémem biotechnických opatření přerušující svah, např. nad Žimrovicemi (DPB 
1603/1), nad Bohučovicemi (DPB 7503/5, 8504/2) nebo na severu (DPB 1404/10), ale primárně by 
muselo být zajištěno, že na svahu bude systém biotechnických opatření (mezí, průlehů) 
zadržujících vodu a z osevu budou vyloučeny širokořádkové plodiny, obdělávání bude po vrstevnici. 
Podrobné návrhy – viz Studie. Nebyla navržena opatření proti větrné erozi. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Díky větší výměře lesů je celkový stav území z hlediska KES docela dobrý, také výměra biotopů je 
solidní. Při detailnějším pohledu je ale patrné, že z krajiny zmizela řada historických cest a 
krajinných prvků, které působily jako tzv. nášlapné kameny pro různé druhy organismů včetně 
drobné zvěře jako koroptve a zajíci. V shapefile ESP je znázorněno několik krajinných prvků v 
zemědělské části území, jejichž obnova by pomohla vrátit druhovou bohatost i zlepšit mikroklima a 
zásobu vody v krajině. Mnoho krajinných prvků samozřejmě nebude možné z hospodářských 
důvodů obnovit, proto navrhujeme doplnit pásy vegetace podél polních cest a toků v polích.  

Problémy v území: záměry v území představují riziko pro migračně významné území pro velké 
savce (MVÚ) - je zde vymezeno cca 69 ha různých zastavitelných ploch (D dopravní infrastruktura, 
R rekreace), což je největší konflikt s MVÚ v celém ORP Opava. Velmi doporučujeme další 
zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory, které probíhají na 
jihozápadě území (viz shapefile DMK) a v MVU stavět co nejméně (konflikt MVÚ a zastavitelného 
území je znázorněn v shapefile Konflikt_MVU_zastavitelne). Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny 
lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP, zejména kvalitnější TTP. Je jich zde větší množství, 
lokalizovány jsou více v severnější části dále od území Natura.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v rámci obce nebo v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polní cestou mezi sídly v rámci obce: Hradec nad Moravicí - Bohučovice 
(PRO-075) a Domoradovice - Filipovice (PRO-074). Do okolních obcí jsou navrženy směry propojení 
Jakubčovice - Skřipov (PRO-076) a Jakubčovice - Hlubočec (PRO-111). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Zrušením cyklostezky po pravém břehu toku region přišel o významnou turistickou atraktivitu; 
chybí propojení sídla Benkovice s lesním komplexem pod kótou Strážnice 
Návrhy a doporučení: 
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Navrhujeme účelovou komunikaci (nejlépe v místě bývalé účelové komunikace), která by 
propojovala sídlo Benkovice s lesním komplexem pod kótou Strážnice (NUK-008).  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení:  
Sesuv nad Kajlovcem ve svahu západně od zástavby v lokalitě Na trubách. Další sesuv (sanovaný) 
ve svahu západně od hřbitova ve směru k řece v návaznosti na ulice Husova a Na Cihelně. Aktivní 
sesuv v dolní části Zámecké ulice ve směru k ulici Pivovarská. 
Hluk a emise a zvýšená doprava související s provozem lomu v Bohučovicích. 
Návrhy a doporučení: 
Respektovat sesuvné území v Kajlovci při rozvojových záměrech, nevymezovat zde nové plochy 
zástavby. Prověřit stav sesuvu na Zámecké ulici a zahrnout do dat ÚAP. 
Uplatňovat postupnou rekultivaci na vytěžených plochách v lomu v Bohučovicích, preferovat 
procesy přirozená sukcese, vytvoření vodní plochy, zatravňování a zalesnění.  Minimalizovat 
negativní dopady těžby na životní prostředí. Výhledově najít vhodné rekreační využití území. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Chlebičov 
Katastrální území: Chlebičov 
Výměra obce: 362 ha 

Podíl obce v okrscích: 

5 - CHLEBIČOV - OLDŘIŠOV 100,0% 
  

Územní plán: 2000, nový je v plánu 2017 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem -  obec ohrožována především ze severozápadní strany, směrem 
od Pustých Jakartovic, z katastru Velkých Hoštic. V obci je odvedení vnějších vod řešeno 
zatrubněním s nedostatečnou kapacitou přes zástavbu obce. 
 
Problémy se zrychleným odtokem ze zemědělských pozemků – východně od zástavby obce se 
nacházejí dvě údolnice, odvádějící povrchový odtok z okolních zem. pozemků, na nichž není 
aplikováno žádné opatření protierozního charakteru.  
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
VNL-219 – V uzemním plánu je řešena ochrana zástavby před přívalovým přítokem směrem od 
Pustých Jakartic návrhem suché retenční nádrže – poldru. Současně s výstavbou poldru je velmi 
potřebná aplikace PEO na zemědělských pozemcích nad poldrem, aby byl maximálně eliminován 
erozní smyv. 
 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_014-15).  
Území obce není příliš rozsáhlé, avšak i přesto se na něm nacházejí tři výrazné ohrožené DSO na 
rozsáhlém DPB 0601/9 (dvě odtékají do Chlebičovského potoka, jedna do vedlejší obce) a další tři 
výrazné DSO směřují do Chlebičova z vedlejších Velkých Hoštic (opět dvě z nich ústí do 
Chlebičovského potoka, jedna do zástavby). Plošné ohrožení bylo identifikováno ve větším rozsahu 
pouze východně od zástavby na DPB 0601/9 a 1501/1. V návrhu ÚP (2017) je erozní a odtoková 
problematika brána vážně, jsou vymezeny plochy pro vybudování suchého poldru západně od 
zástavby pod identifikovanou ohroženou DSO na hranici s obcí Velké Hoštice (projekt pozastaven, 
jedná se o pozemcích), a rybníka při JV hranici na Chlebičovském potoce. Dále jsou vymezeny nové 
rozsáhlé plochy v okolí zástavby obce (především na severu) pro krajinnou zeleň s protierozní 
funkcí a východně od zástavby v lokalitách Přední a Zadní hony je navržen lokální biokoridor (L2 a 
L4), který by plnil i protierozní funkci. RURÚ zmiňuje problémy s odtokem z polí a přípravu studie 
na vybudování dvou poldrů. Dotazníky zmiňují pouze DSO nad obcí z V. Hoštic, kde dochází k 
občasnému (nepříliš velkému) zaplavování, v plánu je realizace suchého poldru, je připraven 
projekt (ale pozastaven), řeší se vlastnické vztahy s SPÚ), po vyřešení se bude realizovat ve 
spolupráci s V. Hošticemi; dále zmiňují splachy na DSO z jihu. 
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Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, avšak v celé severní a východní části území zcela 
chybějí překážky proudění (výsadby, větrolamy), přestože se v území vyskytují polní a účelové 
komunikace. 

 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_014-15 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
 
Severně nad zástavbou je navrženo převedení části DPB 2502/4 nad zástavbou do režimu PEOv 
(případně TTP, jak navrhuje ÚP). Východně od obce je vhodné aplikovat PEOm na DPB 1501/1, 
části DPB 0401/3 a 0601/9 a zvážit zatravnění ohrožených DSO (SUt-022 až SUt-024), stabilizace 
krátké mírné DSO (SUp-026) je řešena návrhem hospodaření na pozemku, podobně jako 
stabilizace mírné SUp-027 na DPB 0401/3. Hlavní opatření na ochranu zástavby musí proběhnout 
ve vedlejší obci – na DPB 2502/6 aplikace PEOv, zatravnění údolnic (SUt-020 a SUt-021) a 
vybudování suchého poldru pod jednou z nich (hráz leží na území Chlebičova). Za hranící obce na 
jihu je pak na zvážení stabilizace SUt-025 a umístění BT opatření na rozsáhlém bloku (BT-012). 
Bloky v severní a východní části území by měly být doplněny o výsadby (kolem cest) účinné na 
zpomalení proudění. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě.  
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Toto území patří mezi ty s nejhorším stavem v celém ORP. Jelikož je v území výrazná kumulace 
problémů (skoro všechny parametry z analytické části jsou za 3, tj. velmi velký problém), je 
potřeba posílit zelenou infrastrukturu dostačujícím způsobem - tj. vymezit cca 40 ha nových 
ekologicky stabilních ploch (ESP, např. lesy, trvalé travní porosty, nové mokřady, remízky, vodní 
plochy, sady apod.)  

Byl vytvořen schematický návrh pro nová ESP (viz shapefile ESP). Inspirovat se lze i návrhem pro 
obce s podobným stavem, např. Otice.  

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 16-20 ha. Dalších 20 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.). Pro posílení ochrany druhů jako jsou koroptve a zajíci a obojživelníci i větší retenci 
vody v krajině doporučujeme vyčlenit dost prostoru pro remízky a jednu lokalitu s tůní / vodní 
plochou.  

Polní cesty: základem pro novou zelenou infrastrukturu mohou být pásy krajinné zeleně podél 
polních cest, včetně těch zorněných. Důležité je napojení na polní cesty v okolních obcích, tj. 
Velkých Hošticích Oldřišově a Kravařích (už mimo ORP Opava). 

Malé vodní toky: kolem malého toku v poli východně od obce je potřeba vymezit ochranné pásy o 
šířce min 8 m z každé strany. Podobně i pro Chlebičovský potok, který teče na hranicích s 
Hošticemi.  

Izolační zeleň: doporučujeme vyčlenit plochy kolem skládky na SV katastru (viz shapefile ESP). 

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní les 

ÚSES: vybrané nové biotopy je vhodné vymezit jako interakční prvky.  

V území nejsou podle mapování biotopů žádné biotopy, což limituje možnosti výběru nových VKP. 
Je velmi potřeba se soustředit na tvorbu nových ploch biotopů. V shapefilu Další VKP je uvedena 
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jedna možná lokalita VKP (zároveň místní biocentrum na jihu obce). 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je téměř nulová (0,3%). Menší lesík se nachází kolem vodního toku na jihu území obce. 
Na severní hranici sousedí s větším lesním komplexem. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost, kdekoliv je to možné, zejména prostřednictvím remízků nebo pásů 
lesa podél cest. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres 
nikoliv o přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Malých Hoštic (PRO-038) a Velkých Hoštic (PRO-
039). Záměrem jsou opravy cyklotras ve směrech Svoboda a Arnoštov. 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nízká atraktivita krajiny - absence účelových komunikací navazujících na sídlo, absence rekreačně 
významné zeleně 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme realizovat opatření vyplývající z ÚP obce - realizovat výsadby a zalučnění ve 
vymezených plochách smíšených nezastavěného území, realizovat do funkčních parametrů 
vymezený ÚSES. Navrhujeme vymezit zaokruhované účelové komunikace v severní části území pro 
zlepšení rekreace v území (možnost vycházek, in-line aj.), NUK-029. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x  
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný bývalý zemědělský areál, který vybíhá do krajiny (BRWN-007). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k blízkosti zástavby by měly být v areálu vyloučeny provozy s nadměrným pachovým a 
hlukovým zatížením. Vzhledem k blízkosti prameniště toku navrhujeme věnovat zvýšenou 
pozornost kvalitě odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k 
vypouštění odpadních vod. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Chvalíkovice 
Katastrální území: Chvalíkovice 
Výměra obce: 446 ha 

Podíl obce v okrscích: 

2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 100,0% 
  

Územní plán: 2014 
Pozemkové úpravy: 2010 (JPÚ Chvalíkovice - nedokončené scelení), zahájené JPÚ Chvalíkovice - 
rybníky 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření byly zmíněny stávající rybníky nad obcí, které jsou ve špatném stavu 
– špatné hráze. 
 
Návrhy a doporučení: 
Stávající rybníky nejsou předmětem návrhu, jedná se o problematiku údržby a rekonstrukce 
stávajících vodních děl. 
V rámci návrhu byly vytipovány stávající vodoteče v severní části katastru, které by měly být 
revitalizovány. Jedná se o VT Vrbný (Maršovec) a jeho levo a pravostranný bezejmenný přítok – 
opatření VNL 221 až 224. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Erozně ohrožené jsou lokality v jižní polovině obce, avšak na severní straně se nacházejí velmi 
rozsáhlé nepřerušené bloky orné půdy. V území byly identifikovány 3 mírné a jedna výrazná erozně 
ohrožená DSO. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, v jižní polovině území jsou před větrem 
poměrně dobře kryté, na severu se nacházejí řídké příbřežní porosty a rozptýlená zeleň, které 
nejsou vůči větrné erozi příliš účinné, na druhou stranu je zde větší heterogenita plodin 
pěstovaných na větším množství menších DPB. ÚP z roku 2012 řeší erozi pouze obecně. RURÚ 
zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí, že v lokalitě jižně od zástavby byla kdysi 
pěstována kukuřice, která způsobila zanesení toku; v jiných lokalitách erozní problémy nejsou 
pozorovány. 
 
Návrhy a doporučení: 
Na nejohroženějších DPB 7401/7 a 7401/3 u jižní hranice je navržen režim PEOv a doplnění 
biotechnických opatření přerušujících svah (BT-019). PEOv je navrženo též jižně nad zástavbou, na 
sběrné ploše toku, který je posléze pod zástavbou zatrubněný, přičemž údolnice (SUt-031) by měla 
být až k silnici stabilizována zatravněním. Na mírně ohrožených blocích západně od zástavby je 
navržena aplikace PEOm, podobně jako na DPB 7308/1 a 7201/25 s mírnými DSO (SUp-033, SUp-
034). Na plochých málo členěných blocích v severní části je doporučeno aplikovat opatření 
biotechnická (BT-013 až BT-018) – travnaté pásy, (travnaté) polní cesty, průlehy, větrolamy, na 
rozčlenění bloků a proti věrné erozi. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné 
zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní 
zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec s ekologicky nestabilní krajinou. V posledních 10 letech podle dat ČSÚ došlo k nárůstu 
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ekologicky stabilních ploch o cca 2 ha.  

Celkem je potřeba vymezit cca 38 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP) - území obce je 
rozlehlé a je zde výrazná kumulace problémů. Situace je podobná jako v sousední obci Otice.  
Doporučujeme z předchozího návrhu za téma Ohrožení erozí sečíst výměru nových ploch 
zatravnění, biotechnických opatření a další nové zelené infrastruktury zahrnout ji do doporučených 
38 ha ESP.  

Byl rovněž vytvořen schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz shapefile 
ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Tento návrh vychází v mnoha částech z historických 
krajinných prvků, které je vhodné obnovit.  

Nové biotopy: by měly tvořit min 50 % nových ESP, tedy min 19 ha. Dalších 19 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.)  

Malé vodní toky: je zásadní kolem všech 3 malých toků doplnit ochranné zóny v úsecích, kde jsou 
pásy zeleně pod 8 m šířky. Ochranné pásy by měly být široké min 8 m z každé strany. Místní 
ekosystémové služby v krajině jakým je zadržování vody a podpora biodiverzity, mimo jiné 
množství drobné zvěře (zajíců, koroptví apod.) jde navýšit obnovou historických krajinných prvků 
nebo tvorbou prvků nových (ilustrační vymezení je v shapefile ESP). 

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). Některou z nových ESP doporučujeme 
vyčlenit pro obecní les - les v k.ú. Vršovice je relativně blízko, nicméně na severu od obce by obecní 
háj či les velmi prospěl.  

V shapefile Další VKP jsou vymezeny kvalitnější biotopy nacházející se na jihu obce (křoviny) a 
zejména jeden trvalý travní porost (méně kvalitní), který by bylo vhodné zachovat.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (5,2%). Lesy se nacházejí na jižní části území podél vodního toku Maršovec a 
kolem vodních ploch. Sever obce je bezlesý. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost, kdekoliv je to možné, zejména prostřednictvím remízků nebo pásů 
lesa podél cest. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres 
nikoliv o přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se rozkládají bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Branky (PRO-071) a Vršovice (PRO-073).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nízká atraktivita krajiny - slepě zakončené a neudržované účelové komunikace v krajině; absence 
rekreačně významné zeleně v návaznosti na severní část sídla 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme dobudovat a zlepšit stav účelové komunikace podél Vrbného potoka (NUK-009). 
Navrhujeme zatraktivnit severní část území obce - vymezení účelové komunikace s doprovodnou 
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zelení (NUK-010), která by propojovala komunikace stávající, plochu rekreace přírodního 
charakteru (NPRP-004).   

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x  
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Jakartovice 
Katastrální území: Bohdanovice, Deštné, Hořejší Kunčice, Jakartovice, Kerhartice u Budišova nad 
Budišovkou, Medlice u Budišova nad Budišovkou 
Výměra obce: 5 004 ha 

Podíl obce v okrscích: 

9 - SLEZSKÁ HARTA - KRUŽBERK 45,9% 
10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 40,5% 
19 - KAMENNÁ HORA 13,6% 

  

Územní plán: 2011 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  

k.ú. Jakartovice 
- zástavba Jakartovic je ohrožována povrchových odtokem z jižních svahů, v této části jsou 

také stanovené dva kritické body (ID 20103283 a ID 20103285), jejichž závěrové profily se 
nachází na rozhraní intravilánu a extravilánu 

- kritický bod ID 20103283 byl také zmiňován v rámci dotazníkového šetření (projekt PBPPO 
mikroregionu Hvozdnice), že se jedná o problémové místo, jedná se o problém 
s převedením povrchovým vod od vodního toku Hvozdnice 

- v rámci dotazníkového šetření provedené v rámci územní studie bylo označeno 
problémové místo soutoku vodního toku Hvozdnice s vodním tokem Stará Voda (VP3) 

k.ú. Deštné 
- zástavba Deštné je ohrožována povrchovým odtokem ze severního západního svahu, 

především byly zmiňovány problémy v dotazníkovém šetření v rámci studie PBPPO 
mikroregionu Hvozdnice 

- VP2 – v rámci dotazníkového šetření byla tato lokalita označena jako problémová, 
povrchový odtok ohrožuje zástavbu, která se nachází pod prudkým zalesněným svahem 

k.ú. Hořejší Kunčice 
- v dotazníkovém šetření označeno problémové místo VP1, které se nachází u odbočky ze 

silnic II/442 přes most na místní přístupovou komunikací 
 
k.ú. Bohdanovice 

- v katastru byly definovány 3 kritické body nacházející se v západní části na hranici zástavby, 
jako problémový nebyl označen ani jeden kritický bod 

 
k.ú. Kerhartice u Budišova nad Budišovkou, k.ú. Medlice u Budišova nad Budišovkou  

- v katastrech nebyly definovány žádné významnější vodohospodářské problémy 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území obce Jakartovice byl v minulosti vypracován projekt, který řeší erozní a odtokovou 
problematiku. Jedná se projekt „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011). Návrhy opatření navržené ve studii proveditelnosti byly 
převzaty do územní studie. 
K nejproblémovějším místům, které se nacházejí v katastru obce byl dále vytvořen polygonový 
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zákres, který vymezuje problémovou lokalitu s uvedením možnosti řešení. 
 
ad VP1 – návrh úpravy a usměrnění odtoku vod podél polní cesty a následně propustkem do 
vodního toku Deštná 
ad VP2 – v problémové lokalitě je doporučeno nechat vypracování podrobnějšího posouzení, které 
ověří možnosti zachycení a usměrnění povrchových odtékající ze zalesněného svahu 
ad VP3 – problematika není řešena, doporučeno projednat lokalitu se správcem vodního toku, 
případně nechat vypracovat podrobnější posouzení 
VPL-016 – navrženo doplnění usměrnění odtoku přes zástavbu, záchytné prvky navrhnout na 
hranici intravilánu a extravilánu, nutno dořešit způsob převedení vod podél cesty až do vodního 
toku Hvozdnice 
VNL-002 – navržena přírodě blízká úprava vodního toku Hvozdnice, možnost vybudovat 
volnočasového centra těsně nad zástavbou  
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011). RURÚ uvádí ohrožení erozí (obecně). Návrh ÚP neřeší 
protierozní ochranu, v ohrožených lokalitách nenavrhuje opatření, ani prvky ÚSES. Dotazníky 
zmiňují problémy s erozí a odkazují se na Studii proveditelnosti (problém s odtokem na západním 
okraji Bohdanovic, DPB 7001/1 a 7001/7, dále jižně u Jakartovic, DPB 3903/3, z pozemků kolem 
Deštného a ze severu a jihu v Hořejších Kunčicích). 

Území obce je rozsáhlé, erozní ohrožení bylo identifikováno na mnoha lokalitách v obci, 
nejproblematičtějšími lokalitami jsou DPB západně a jižně od zástavby Bohdanovic (DPB 7901/1 s 
výraznou DSO, 6003/1 s další výraznou, dvěma nevýraznými DSO ústícími do zástavby a několika 
mezemi), jihozápadně od zástavby Jakartovic (DPB 3903/3 s mírnou DSO, DPB 4901/12), severně 
od Jakartovic (DPB 3811/1, /3, 3801/3, /4, /6, 2812/1), JV od Jakartovic (DPB 2001/14), západně od 
Deštného (DPB 4901/6, 4103/2) a východně od Deštného (DPB 2001/11, 2109/1), plus řada lokálně 
erozně ohrožených bloků po celém území. Na DPB 7001/1 JZ od Bohdanovic se nachází systém 
mezí, které přerušují odtok po svahu. Celkem bylo v území identifikováno 9 méně výrazných a dvě 
výrazné DSO. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, podobně je tomu na DPB 3903/3 u 
Jakartovic a na řadě travnatých porostů v JZ části území, kde jsou však smyvy díky zatravnění i tak 
zanedbatelné. V obci jsou bloky orné půdy nedostatečně chráněny proti větrné erozi, zvláště mezi 
Jakartovicemi a Deštným a jižně od Bohdanovic je nedostatek účinných výsadeb, ačkoli se zde 
nachází poměrně dost účelových komunikací. 
 
Návrhy a doporučení: 
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Umístění biotechnických opatření bylo navrženo na rozsáhlých 
blocích a blocích s dlouhými svahy - DPB 7001/7, 6003/1, 6111/2, 6111/3, 7201/6, 7901/1, 6801/1, 
6804/3, 2109/1, 2001/11 a blocích severně od Deštného.  Především nad zástavbou v ohrožených 
lokalitách (viz výše) a na silně erozně ohrožených plochách jsou jako minimální navržena přísnější 
opatření PEOv s vyloučením širokořádkových kultur, na ostatních ohrožených blocích je navrženo 
PEOp. Na nejohroženějších lokalitách je navrženo ochranné zatravnění. Ohrožené SUp-190 až SUp-
117 a SUp-123 jsou řešeny návrhem úpravy hospodaření na pozemku, SUt-116 a SUt-118 jsou 
navrženy ke stabilizaci zatravněním. Středem území se táhne pás návrhů doplnění výsadeb pro 
snížení účinků větru. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
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Ochrana přírody 
Území je z hlediska ekologické stability krajiny v relativně dobrém stavu, na mnoha místech je 
zachovalá struktura remízků v TTP, avšak množství biotopů není příliš vysoké. V shapefile ESP jsou 
schematicky znázorněny nové plochy, které je vhodné vymezit, jež podpoří množství přírodně 
hodnotných lokalit v krajině (biotopy) včetně biotopů pro posílení retenční funkce a několik 
liniových prvků. Návrhy se měly soustředit na velké půdní bloky. V krajině severně od EVL 
Jakartovice je vymezeno několik podpůrných ploch pro zlepšení stavu EVL Jakartovice (snížení 
eutrofizace, lepší zadržování vody v krajině, viz shapefile ESP). 

Problémy v území: záměry v území představují riziko pro migračně významné území pro velké 
savce (MVÚ) - je zde vymezeno cca 31 ha různých zastavitelných ploch, což je vysoké číslo. Velmi 
doporučujeme další zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory (jeden 
probíhá středem katastru ve směru sever jih, druhý po úplném západě obce, viz shapefile DMK). V 
MVU je zásadní stavět co nejméně (konflikt MVÚ a zastavitelného území je znázorněn v shapefile 
Konflikt_MVU_zastavitelne). Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality zachovalých krajinných 
struktur a několika biotopů, které jsou potenciálně vhodné pro registraci jako VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v rámci obce a v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
V rámci obce navržen směr propojení polními cestami mezi Bohdanovicemi a Hořejšími Kunčicemi 
(PRO-046). V rámci propojení do sídel v okolních obcí jsou navrženy směry Bohdanovice - Leskovec 
nad Moravicí (PRO-044), Hořejší Kunčice - Bílčice (PRO-045), Deštné - Mladecko (PRO-047) a 
Jakartovice - Mladecko (PRO-048).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nedostatečná síť značených stezek a tras, ačkoli má obec velký potenciál k rekreaci a turismu; mezi 
PP a EVL Jakartovice a mlýnem v Hlavnici nevede žádná značená turistická trasa či cyklotrasa; 
absence informačních tabulí či naučné stezky v PP Jakartovice; chybí účelové komunikace v 
návaznosti na sídlo Deštné  
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme cyklotrasu, která by propojila navrženou cyklistickou stezku Jakartovice - Opava s 
cyklotrasou č. 503 v Bohdanovicích (NC-001). Navrhujeme naučnou stezku po zajímavých 
břidlicových lomech v lesním komplexu západně od Jakartovic (NCT-001). Po realizaci přeložky 
silnice I/46 navrhujeme vymezit účelovou komunikaci v krajině, která by obec napojila na účelovou 
komunikaci vedoucí ke kótě U Lípy a lesnímu komplexu v Jakartovicích (NUK-011). Navrhujeme 
zvážit možnost využití stávajícího brownfieldu (lihovar v Kerharticích, BRWNR-003) k ubytování či 
stravování (změna funkčního využití plochy), viz passport brownfieldů. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení:  
Ložisko nerostných surovin pro stavební kámen – těžba nezahájena pro nesouhlas veřejnosti a 
potenciálním vlivům na ŽP (hluk, prašnost, doprava, otřesy, odlesnění, krajinný ráz - nesouhlasné 
EIA stanovisko).  
Řada lokalit po těžbě břidlice – nepředstavují problém, naopak slouží k rekreaci. 
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Návrhy a doporučení: 
Respektovat stanovisko EIA k dobývacímu prostoru Deštné. Při případném zahájení povolovacích 
procesů minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Nevyužívaná budova bývalého lihovaru v krajině u silnice II/442 (BRWN-003). 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme širší možnosti využití území, např. pro agroturistiku či obecně ubytovací zařízení, 
památník zaniklých obcí (obec leží na cyklotrase č. 503, která jsou součástí projektu Cyklotrasy 
Opavice). Vzhledem k existenci areálu v nivě toku a v ochranném pásmu II. stupně je potřeba 
vyloučit skladování látek toxických životnímu prostředí a věnovat zvýšenou pozornost kvalitě 
odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění 
odpadních vod. Budova lihovaru není kulturní památkou, vzhledem k charakteru a historii budovy 
však navrhujeme uvážit, zda nepodat návrh na prohlášení. 
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Jezdkovice 
Katastrální území: Jezdkovice 
Výměra obce: 360 ha 

Podíl obce v okrscích: 

15 - DOLNÍ ŽIVOTICE - LITULTOVICE 72,6% 
10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 19,5% 
14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 7,9% 

  

Územní plán: probíhá změna č. 1 
Pozemkové úpravy: KPÚ Jezdkovice k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení: v roce 2011 bylo zájmové území obce Jezdkovice zahrnuto do studie „Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu 
Hvozdnice“, studii bylo definovány základní problémy s povrchovým odtokem vod, který ohrožuje 
zástavbu, v současné době nebyly ze studie realizovány žádné opatření, pouze ojediněle jsou 
dodržovány úpravy agrotechnických postupů, které mají pouze omezený vliv a jejich účinnost se 
projevuje především ve snížení eroze 

Návrhy a doporučení:  
- v jižní části obce je navrhován soubor opatření, který řeší zachycení a odvedení vod mimo 

zástavbu obce 

- v severní části obce, kde přetrvávají problémy s povrchovým odtokem (JZ-VP3) je 
navrhováno doplnění řešení studie proveditelnosti o záchytný průleh (příp. příkop), který 
bude svádět vody směrem k záměru nového hřbitovu, na hranici katastru bude podél polní 
cesty doplněn návrh svodného příkopu, který přiváděné vody průlehem odvede směrem 
k bezejmennému vodního toku nacházející se pod místní komunikací  

- bezejmenný vodní tok, který protéká středem obce je doporučeno výhledově revitalizovat 
(VNL-001), je nepřípustné uvažovat o záměru obce v budoucnu tok zatrubnit 

Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_016).  
 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011). RURÚ zmiňuje ohrožení přívalovými srážkami. ÚP 
protierozní opatření zmiňuje jen obecně. V dotaznících jsou uváděny erozní problémy ve dvou 
lokalitách – přítok od severu z DPB 6808/2 a od jihu z DPB 6801. 
Území obce není rozsáhlé, analýzy identifikovaly pouze lokální, ne příliš významné erozní ohrožení 
severně od zástavby (DPB 6808/2), na severu (DPB 7805) a mírné i na DPB 5806, 5905/3 a 5903). 
Dále byly identifikovány dvě ohrožené údolnice na DPB 7009/4 a jedna na severu na DPB 6803/1. 
Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi. V obci jsou bloky orné půdy nedostatečně chráněny 
proti větrné erozi, zvláště v jihozápadní části obce směrem na Litultovice chybějí výsadby nebo jiné 
překážky proudění.  
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Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_016 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze.  
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Odtok a eroze z bloků nad zástavbou byla řešena návrhem 
přísnějšího opatření PEOv, ostatní, méně ohrožené plochy, a plochy se SUp-217 až SUp-219 byly 
převedeny do režimu PEOp/PEOv. Na zvážení je zatravnění údolnic na jihu, především SUp-217.  
Biotechnická opatření na přerušení svahu/rozdělení bloku jsou navržena na ohrožených blocích 
nad zástavbou a na rozsáhlých DPB 6803/1 a 7009/4. Jihozápadní část (rozsáhlý DPB 6803/1, DPB 
7009/4, 6003/6) by měla být rozčleněna a doplněna o výsadby proti větrné erozi.  
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území Jezdkovic je na hranici ekologicky nestabilního až ekologicky mírně nestabilního, stav je tedy 
poměrně špatný. Výměra hodnotnějších přírodních ploch (biotopů) je podobně jako v mnoha 
dalších obcích v ORP Opava velmi nízká.  

Katastr je poměrně malý. Pro pozorovatelné zlepšení stavu krajiny z hlediska ekologické stability je 
potřeba doplnit cca 28 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP, např. lesů, zatravnění, mokřadů, 
ploch pro pěstování dřevinné biomasy apod.)    

Nové biotopy: by měly tvořit min 50% nových ESP, tedy asi 14 ha a více. Zbylých 14 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní cesty: jako základ základem pro zvýšení ESP je dobré použít historické krajinné struktury 
(např. remízky) a vymezit širší pásy podél polních cest a historických polních cest. a remízky. 
Některé ze stávajících remízků by bylo vhodné rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m např. TTP). Všechny 
nové a navýšené výměry krajinné zeleně, TTP, lesů lze započítat do výměry nových ESP. 

Vodní toky a mokřady: bezejmenný vodní tok jižně od obce by profitoval z ochranného biotopu 
tak, aby byla posílena retenční funkce krajiny a zároveň se vytvořil úkryt např. pro zvěř a ptactvo. 
Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní les. Příklady jsou schematicky zakresleny v 
shapefilu ESP. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je průměrná (19%). Lesy se nacházejí pouze v severní části území. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost v jižní části obce, například rozšířením stávajících remízků, případně 
založením nového remízku. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o 
orientační zákres nikoliv o přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolní obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Litultovic (PRO-054) a Dolních Životic (PRO-056). 
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Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí účelová komunikace, která by Jezdkovice propojila s lesním komplexem ve Slavkově 
navazujícím na PR Hvozdnice; nízká atraktivita krajiny - absence účelových komunikací v krajině a 
nedostatečné propojení obce s ledními komplexy, absence rekreačně významné zeleně v 
návaznosti na sídlo 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme obnovu zanikající účelové komunikace propojující obec Jezdkovice s lesním 
komplexem ve Stěbořicích. Navrhujeme účelovou komunikaci, která by přerušila rozsáhlý, 
neprostupný blok orné půdy 6803/1 a propojila obec s udržovanou ořešákovou alejí v Hlavnici a 
zelenou turistickou trasou vedoucí do lesního komplexu v Novém Dvoře (NUK-012). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x  
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení: - 
Návrhy a doporučení: - 
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Kyjovice 
Katastrální území: Kyjovice ve Slezsku 
Výměra obce: 693 ha 

Podíl obce v okrscích: 

27 - KYJOVICE - BUDIŠOVICE HRABYŇ 91,2% 
30 - ÚDOLÍ SETINY 8,8% 

  

Územní plán: 2017 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V katastru obce Kyjovice nebyly nalezeny vodohospodářské problémy, vzhledem k umístění 
zástavby a konfiguraci terénu. 
Nevhodné postupy při hospodaření na zemědělských pozemcích, erozní smyv a soustředěný odtok 
z pozemků bez aplikace PEO jsou řešeny v jiné části této ÚSK, zabývající se problematikou eroze. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin).  
VNL-204 až 207 – Na severu a západě od zástavby byla specifikována místa, kde je navrženo 
provedení záchytných hrázek s retenčním prostorem, kde by bylo možno zachytit, jak erozní smyv, 
tak větší povrchový odtok z nechráněných zemědělských pozemků. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Erozně ohrožené lokality se nacházejí především lokálně v severní části obce, bloky orné půdy jsou 
poměrně malé, nejohroženější jsou PB 8013, DPB 8901/6, 7901/2, 7904/1, 8014/3. Žádná lokalita 
přímo neohrožuje intravilán. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem 
poměrně dobře kryté. ÚP z roku 2017 řeší erozi pouze obecně. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí 
(obecně). Dotazníky neuvádějí závažné problémy.  
 
Návrhy a doporučení: 
Na nejohroženějším bloku 8013 je navržena aplikace PEOv s dvěma lokalitami k zatravnění. 
Podobně jsou k zatravnění navrženy nejohroženější části DPB 7901/2 a 7901/1. Ostatní ohrožené 
plochy jsou řešeny návrhem PEOm a na DPB 8901/6 je navrženo umístění biotechnického opatření 
pro přerušení svahu.  Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována. Specifikace jednotlivých typů 
opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a 
nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES  
Ochrana přírody 
Obec s relativně dobrým stavem přírodních hodnot - dostatek lesů, bloky orné půdy nejsou 
nadměrně velké, dosud existují kousky původních remízů. Doporučujeme se zaměřit na aktuální 
výzvy v krajině, a sice podporu lokalit pro zadržování vody a vlhkomilných živočichů - ukázky 
lokalizace nových tůní jsou v shapefilu ESP. Také by bylo prospěšné dělit některá pole původními 
remízky, které byly ještě v 19. století v krajině přítomné, nebo remízky rozšířit. Je možné je vymezit 
tak, aby objíždění bylo jen minimálně náročné pro zemědělce (např. kolem kaple na západě 
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území). 
 
Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 560 m2 zastavitelných 
ploch. Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. Ve 
vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, případně členitý terén, které omezují prostupnost 
krajiny po komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolní obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Pusté Polomi (PRO-099), Zátiší (PRO-100) a Těškovic 
(PRO-101). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Neudržovaná účelová komunikace propojující obec s lesním komplexem v severovýchodní části 
území, existence několika rozptýlených ploch individuální rekreace na lesní půdě, chybí možnost 
ubytování v obci (cyklotrasa Radegast Slezsko) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme udržovat stávající účelovou komunikaci, která obec propojuje s lesním komplexem 
severovýchodně od obce (UUK-002). Navrhujeme stabilizovat a již nenavrhovat nové plochy 
individuální rekreace. Navrhujeme podporovat možnosti ubytování v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x  
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Nevyužívaný pozemek se třemi zchátralými budovami, který vybíhá do krajiny (BRWN-008). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme v co největší míře zachovat stávající vzrostlé dřeviny v rámci pozemku. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Lhotka u Litultovic 
Katastrální území: Lhotka u Litultovic 
Výměra obce: 507 ha 

Podíl obce v okrscích: 

20 - LHOTKA U LITULTOVIC 50,5% 
19 - KAMENNÁ HORA 41,5% 
17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 8,0% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 0,1% 

  

Územní plán: 2006 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Zástavba obce je ohrožena povrchovým odtokem z JZ svahu, odtok způsobuje zatopení 
nemovitostí. K ostatním problémům se zástupci obce vyjádřili, že jsou řešeny studii PBPPO 
Mikroregionu Hvozdnice. 

Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru Hlavnice byla zpracována v minulosti studie PBPPO na území obcí Mikroregionu 
Hvozdnice. V této studii byly řešeny problémy s povrchovým odtokem. 

VPL-030 – problematické odtoku vod, návrhem opatření je návrh na usměrnění odtoku vod podél 
stávající polní cestě až k návrhu opatření navrhované studii PBPPO v severní části katastru. 

Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011). RURÚ uvádí ohrožení erozí (obecně). ÚP erozní ohrožení 
neřeší. Dotazníky uvádějí, že problematická místa jsou řešena ve studii proveditelnosti. Území obce 
není rozsáhlé, na několika málo blocích s ornou půdou je pouze lokální erozní ohrožení. Byla 
identifikována jedna mírná údolnice se zaústěním do lesní oblasti na severu. Půdy v obci nejsou 
náchylné k větrné erozi. V obci jsou bloky orné půdy dostatečně chráněny proti větrné erozi. 
 
Návrhy a doporučení: 
Území katastru obce Lhotka u Litultovic bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku 

Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Umístění biotechnických opatření bylo navrženo na DPB 9405/3, 
9405/8 a 9405/6 východně nad zástavbou a na DPB 9323/11 severně. Problematické plochy byly 
pokryty návrhem PEOm (DPB 9323/11, 9323/2, 8328/2, 9320/14, 9320/13) a PEOv (část DPB 
9405/3, 9405/8 nad zástavbou, výrazně ohrožená část DPB 9323/11). Zatravnění je navrženo na 
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DPB 9320/16. Údolnice je stabilizována navrženou úpravou hospodaření na pozemku. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Tato obec má podobně jako Kyjovice dobrý stav co se týče množství přírodních hodnot v území - 
dostatek TTP a lesů, bloky orné půdy nejsou nadměrně velké. Je potřeba vyzvednout fakt, že dosud 
existuje velmi zachovalá struktura původních remízků a mnoho TTP, které mají vysokou kvalitu - 
doporučujeme je registrovat jako VKP.  

Doporučujeme se zaměřit na aktuální výzvy v krajině, a sice podpořit zadržování vody pomocí 
vhodných ploch - ukázky lokalizace nových tůní jsou v shapefilu ESP. Stav území  by mohla ovlivnit 
spolupráce se sousedním k.ú. Moravice, kde je velké množství polí, na vymezení alejí a dalších 
drobných krajinných prvků mezi oba katastry.  

Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 900 m2 zastavitelných 
ploch. Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. Ve 
vrstvě Další VKP jsou vymezeny zachovalé remízky a TTP, které jsou velmi hodnotné, a lokality 
biotopů potenciálně vhodné pro registraci jako VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Neudržované a chybějící účelové komunikace v krajině v severozápadní části obce; zaniklé 
rekreační středisko Zahrádka; obcí nevede žádná cyklotrasa, ačkoli má území pro cykloturistiku 
potenciál 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme dobudovat a zlepšit stav stávajících komunikací v severozápadní části obce, které 
obce propojují s lesním komplexem (NUK-013). Navrhujeme uvést do souladu záměr majitele 
bývalého objektu Zahrádka s novým pořizovaným územním plánem (BRWNR-004). Navrhujeme 
vymezit přes území obce cyklotrasu v návaznosti na ostatní obce (v oblasti mezi Litultovicemi, 
Kružberkem a Štáblovicemi zcela chybí cyklotrasy v území). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x  
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Pouze částečně využívaný zemědělský areál, který vybíhá do krajiny (BRWN-009). 
Nevyužívaný a chátrající bývalý rekreační areál Zahrádka nacházející se v lesním komplexu. 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k sezónnímu využívání budovy v současnosti pro ustájení krav a navazujícím pastvinám 
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by bylo vhodné podporovat stávající využití budovy.   
V současnosti má objekt Zahrádka nového majitele, jehož plánem je vyžít areál k bydlení, což je v 
rozporu se stávajícím územním plánem obce, který je závazným dokumentem. Navrhujeme uvést 
daný stav v rámci pořizovaného nového územního plánu do souladu. V případě využití areálu k 
bydlení je nutné postupovat v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody a ochrany vod. 
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Litultovice 
Katastrální území: Litultovice 
Výměra obce: 1 035 ha 

Podíl obce v okrscích: 

15 - DOLNÍ ŽIVOTICE - LITULTOVICE 64,9% 
19 - KAMENNÁ HORA 12,4% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 11,2% 
10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 9,4% 
20 - LHOTKA U LITULTOVIC 1,8% 
17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 0,4% 

  

Územní plán: 2015 
Pozemkové úpravy: 2005 (JPÚ Litultovice - část Choltice), 2012 (JPÚ Litultovice - nedokončené 
scelení) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Zástavba Litultovic je ohrožována povrchovým odtokem ve 3 lokalitách, které byly řešeny ve studii 
proveditelnosti PBPOP Mikroregionu Hvozdnice, dále pak dodatečným posouzením lokality nad 
průmyslovým areálem. Problémy na vodním toku vznikají především v úseku zatrubnění, které 
vede přes část obce až k rybníkům, které se nacházejí uprostřed zástavby. 
 
Návrhy a doporučení:  
Identifikované problémy jsou řešeny studii PBPOP Mikroregionu Hvozdnice a doplňujícím 
posouzením. Další problémové lokality nebyly v katastru obce identifikovány. 
 
K nejproblémovějším místům byl vytvořen polygonový zákres, který vymezuje problémovou 
lokalitu s uvedením možnosti řešení. 

VZUR-001 – lokalita vymezená v ÚP a ZÚR pro retenční nádrž, v současné době probíhá příprava 
realizace 
VUP-001 – lokalita vymezená v ÚP pro retenční nádrž 
VPL-027 – problémová lokalita, povrchový odtok, návrh na usměrnění odtoku pomocí liniového 
prvku, ve spodní části svahu územní rezerva pro novou zástavbu, doporučujeme navrhnout 
podmínku realizovatelnosti zástavby až po vyřešení odvedení povrchových a splaškových vod 
VPL-028 – problémová lokalita, povrchový odtok, řešeno usměrnění odtoku vod pomocí příkopu, 
zpracován projekt 
VPL-029 – problémová lokalita, povrchový odtok, návrh na úpravu zatrubnění a zkapacitnění 
navazujícího koryta pod benzinovou stanicí 
VNL-009 – návrh na revitalizaci melioračního příkopu 
 
Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese. 

Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011). RURÚ uvádí ohrožení erozí (obecně). ÚP pro ochranu 
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zastavěného území Litultovic před přívalovými dešťovými vodami navrhuje umístění 2 suchých 
nádrží nad zástavbou na Choltickém a Litultovickém potoce, zatravněný zasakovací průleh na SZ 
okraji zástavby a prvek ÚSES (LBK1) na DPB 8005/1 přerušující odtok. Dotazníky zmiňují problémy s 
větrnou erozí podle zaseté plodiny a místa s problémy se zanášením příkopů. Území obce je 
rozsáhlé, na několika málo blocích s ornou půdou je pouze lokální silné erozní ohrožení (PB 8102, 
DPB 9205/3, DPB 8101/1 jižně nad tratí), několik dalších DPB je ohroženo mírně a jen lokálně (DPB 
9105/3, 9002/1, 9001/6, 8001/1). Byly identifikovány čtyři ohrožené údolnice, tři mírné a jedna 
výrazná, vhodná k zatravnění. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi. V obci jsou bloky orné 
půdy nedostatečně chráněny proti větrné erozi, zvláště v jižní polovině území je nedostatek 
účinných výsadeb, ačkoli se zde nachází poměrně dost účelových komunikací. 
 
Návrhy a doporučení: 
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Umístění biotechnických opatření bylo navrženo na rozsáhlých 
DPB 9105/3, 9002/1 a 8005/1 nad zástavbou (viz návrh biokoridoru a průlehu v ÚP), na PB 8102 a 
DPB 7102/1 na jihu a několika blocích na severu. Erozně ohrožené lokality jsou řešeny návrhem 
PEOm, nad zástavbou PEOv. Nejohroženější lokalita na PB 8102 je navržena k zatravnění, stejně 
jako SUt-106 na DPB 9002/1 nad rybníkem. V celém území je navrženo doplnění výsadeb pro 
snížení účinků větru. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Ekologicky mírně nestabilní krajina (tj. obecně je zde lepší stav než např. v nedalekém Mladecku 
nebo Hlavnicích).  

Byl vytvořen schematický návrh nových ekologicky stabilních ploch (ESP, viz shapefile ESP), kterých 
je potřeba vymezit cca 30 - 44 ha.    

Nové biotopy: by měly tvořit min 50% nových ESP, tedy cca 22 ha. Dalších 22 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní cesty: základem pro zvýšení ESP mohou být pásy podél polních cest, historické polní cesty a 
remízky. Některé ze stávajících remízků aleji by bylo vhodné rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m např. 
TTP). Všechny nové a navýšené výměry krajinné zeleně, TTP, lesů lze započítat do výměry nových 
ESP. 

Vodní toky a mokřady: Litultovický potok je na větší části katastru chráněný dostatečně. Východně 
od obce je vhodné přidat biotop v místech, kde ochranná zóna toku chybí. Lze znovu vymezit 
historické krajinné prvky, aby byla posílena retenční funkce krajiny. Příklady jsou schematicky 
zakresleny v shapefilu ESP.  

Problémy v území: záměry v území představují celkem riziko pro migračně významné území pro 
velké savce (MVÚ) - je zde vymezeno cca 2,28 ha různých zastavitelných ploch. Velmi 
doporučujeme další zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory 
(přesný průběh koridoru je znázorněn viz shapefile DMK). V MVU je zásadní stavět co nejméně 
(konflikt MVÚ a zastavitelného území je znázorněn v shapefile Konflikt_MVU_zastavitelne) Ve 
vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
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Problémy k řešení:  
Lesnatost je průměrná (21,2%). Lesy se nacházejí v jižní části obce a podél Choltického potoka. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost rozšířením pásu lesa v okolí vodních toků nebo založením remízků 
na severu obce a jihu obce, případně na západě obce. Návrhy mohou být rovněž řešeny realizací 
ÚSES. 
Z pohledu hodnocení se jedná jen o malé nebo lokální problémy, které z tohoto důvodu nejsou 
zobrazeny v hlavním výkresu. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Mladecka (PRO-050), Hlavnice (PRO-052) a 
Jezdkovic (PRO-054). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Rozoraná cesta k Čertově lávce; neudržované účelové komunikace v krajině; absence rekreačně 
významné zeleně v návaznosti na Litultovice 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme realizovat navrženou účelovou komunikaci v ÚP k Čertově lávce. Navrhujeme 
udržovat stávající účelové komunikace v krajině zajišťující prostupnost zorněnou krajinou. V 
lokalitě bývalého zemědělského areálu východně od obce je v současnosti zajímavá přírodní 
plocha, navrhujeme zvážit možnost změny funkčního využití plochy z návrhové plochy bydlení na 
plochu veřejné zeleně (park), NPRP-006. Navrhujeme možnost rekreačního využití návrhové 
přírodní plochy s poldrem pro šetrnou formu rekreace (chodníčky, odpočívky), NPRP-005. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Probíhající těžba kamene v kamenolomu v místní části Luhy – potřeba 
rekultivace. 
Návrhy a doporučení: Zajistit postupně vhodný způsob rekultivace – v plánu postupné ozeleňování 
a lesnická rekultivace. Doporučujeme preferovat přírodě blízké formy – tj. přirozenou sukcesi. V 
dlouhodobějším horizontu je zde potenciál pro rozvoj rekreačních aktivit – např. outdoorových 
(tábořiště, airsoft, lanové aktivity …). Doporučujeme využít rekreační potenciál lokality a najít 
vhodné využití po ukončení těžby. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Mikolajice 
Katastrální území: Mikolajice 
Výměra obce: 740 ha 

Podíl obce v okrscích: 

17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 81,1% 
22 - DOMORADOVICE - LIPINA 18,9% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 0,1% 

  

Územní plán: 2004 
Pozemkové úpravy: 2013 (KPÚ Mikolajice) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem a s rozlivem vod z vodních toků -  definovány dva kritické body, 
oba se nacházejí na VT na hranici zástavby obce (VT Mikolajický potok – problém MK-VP1 a VT 
bezejmenný tok IDVT 10216051 – problém MK-VP3), další problémy byly označeny dotazníkovým 
šetřením na Mikolajickém potoce, kde je problém nekapacitní zatrubnění (MK-VP2, MK-VP5) a 
problém s nekapacitním korytem toku (MK-VP4)  
 
Návrhy a doporučení: plocha povodí je řešena Studií proveditelnosti k realizaci PBPPO na území 
obcí Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011) a projektem KoPÚ, v uvedených projektech jsou 
navržena opatření, která zpomalí odtok vod z povodí, návrhy nebude vyřešen problém s kapacitou 
koryta toku a zatrabněním nacházející se na Mikolajickém potoce. Z tohoto důvodu je doporučeno, 
aby bylo zadáno vypracováni podrobného posouzení stávající kapacity koryta. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
V k. ú. proběhla v roce 2011 pozemková úprava, jejíž návrhy byly převzaty Studie proveditelnosti k 
realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011). ÚP erozní ohrožení neřeší. 
Orná půda v obci je ohrožena pouze lokálně, více než s erozí jsou v obci problémy s odtokem. 
Nejohroženější jsou DPB 6401/3, 5402/5, 5202/3, byly identifikovány tři mírnější DSO, z nichž 
jedna ústí do Mikolajického potoka a dále do obce, dle dotazníků nejsou pro zástavbu 
problematické. Území není ohroženo větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Návrhy KoPÚ (2011) obsahovaly velké množství plošného zatravnění a byly výrazně upraveny – 
navržené množství travnatých ploch (které prakticky vůbec nejsou realizovány) bylo nahrazeno 
většinou návrhem úpravy hospodaření - PEOv. Na ostatních ohrožených plochách bylo navrženo 
PEOm. Zatravnění bylo ponecháno pouze na skutečně silně ohrožených plochách (část DPB 
5402/5, 5202/5, 5202/1), erozně ohrožené údolnice (SUp-099, SUp-100, SUp-194) jsou řešeny 
navrženou úpravou hospodaření na pozemku (PEOv), které může být nahrazeno zatravněním. Na 
rozsáhlejších blocích (DPB 6401/3, 6403/4, /13, 6302/4, /12, 19, 5202/3, /6) je navrženo umístění 
BT opatření. V obci se dodržuje vrstevnicové obdělávání, dokonce pásové střídání plodin na bloku 
se SUp-099. Opatření proti větrné erozi nebyla navržena, ale pokud dojde k realizaci polních cest z 
KoPÚ, budou podél nich provedeny výsadby. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako 
obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v 
hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
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Ochrana přírody 
Území ekologicky mírně stabilní, s nižší výměrou biotopů, kterou je vhodné rozšířit. Doporučujeme 
se zaměřit na posílení odolnosti krajiny a vyčlenit nové remízky pro drobnou zvěř, lokality pro 
zadržování vody a pro živočichy vázané na mokřadní prostředí - ukázky možné lokalizace nových 
ochranných pásů podél toků, remízků, alejí, tůní a mokřadů jsou v shapefilu ESP. V ESP jsou také 
vyznačeny současné krajinné prvky (hlavně linie zeleně podél cest), které je potřeba rozšířit 
(optimální šířka liniového prvku je cca 6 m a více), aby lépe plnily svou funkci jako zdroj potravy a 
úkrytu pro drobné ptactvo, zvěř a hmyz. Kromě toho tyto prvky zlepšují mikroklima v krajině a 
pomáhají zadržování vody.  

Migrace velkých savců: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 160 m2 
zastavitelných ploch, což není mnoho, nicméně doporučujeme další zastavitelné území vymezovat 
jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 
 
Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polní cestou do Dolních Životic (PRO-058). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zachovat stávající stav krajiny příznivý pro rekreaci (stabilizovat stávající účelové 
komunikace a lesní plochy, chránit stávající krajinný ráz území). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Aktivní sesuv v blízkosti silnice ve směru na Štáblovice (dle dotazníkového 
šetření). 
Návrhy a doporučení: Prověřit stav sesuvu a případně provést jeho stabilizaci. Zahrnout do dat 
ÚAP. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
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Mladecko 
Katastrální území: Mladecko 
Výměra obce: 265 ha 

Podíl obce v okrscích: 

10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 100,0% 
  

 

Územní plán: ÚP schválen před rokem 2007 
Pozemkové úpravy: 2009 (JPÚ - upřesnění přídělů pro vydání rozhodnutí o určení hranic) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření nebyly zjištěny žádné problémy, týkající se vodního hospodářství. 
Problematika erozního smyvu a ohrožení je řešena v jiné části. 
 
Návrhy a doporučení:  
V území byla vymezena jedna významněji problémová lokalita (VPL-031), která vyplynula 
z dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci řešení studie PBPPO Mikroregionu Hvozdnice. Ve 
vymezené lokalitě dochází k tvorbě povrchového odtoku, který se dostává do zástavby, v zástavbě 
dochází k zahlcení kanalizace a následnému odtoku vod přes zástavbu. Doporučujeme v ploše 
povodí realizovat PEO opatření a v zástavbě nechat ověřit technický stav a kapacitu stávající 
kanalizace. 
VUP-003 – vymezená lokalita pro vodní nádrž 
 
Pro území katastru obce byla v minulosti zpracována studie PBPPO, návrhy ze studie byly převzaty 
a jsou zobrazeny v hlavním výkrese. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011). ÚP erozní ohrožení neřeší. Dotazníky uvádějí pět 
problematických lokalit, tři v zástavbě nebo těsně nad ní.  
Obec Mladecko je rozlohou velmi malá, orná půda je zde ohrožena pouze lokálně na několika 
místech – severní cíp DPB 1901/1, východní cíp DPB 9001/3, jih DPB 0106/8, část DPB 1901/6, 
problémy bývají i s odtokem do zástavby a nad hřištěm. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné 
erozi. Především východní strana obce je otevřená proudění větru, byť je členěná polními cestami, 
je zde minimum výsadeb. 
 
Návrhy a doporučení: 
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Biotechnická opatření jsou navržena na rozsáhlých DPB 0106/8 a 
1901/1. Ohrožené lokality jsou řešeny návrhy PEOm (část DPB 0106/8, 9001/3, 0902/1) a PEOv 
(chatová oblast a nad zástavbou), menší lokalita za školou je navržena k zatravnění. Ve východní 
severní části území jsou bloky vhodné k doplnění výsadeb proti větrné erozi. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
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Krajina v k.ú. Mladecka je ekologicky nestabilní, až na území EVL je zde velmi nízká výměra biotopů 
(přírodně hodnotnějších ploch). Ve střední a severovýchodní části území je potřeba pro zlepšení 
stavu nutná razantnější změna ve využití krajiny: Celkem je potřeba vymezit cca 25 ha nových 
ekologicky stabilních ploch (ESP, tj. lesů a ploch se dřevinami, TTP, krajinné zeleně, ochranných 
pásů, vodní plochy apod.).  

Byl vytvořen schematický návrh nových ekologicky stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 50% nových ESP, tedy asi 12,5 ha. Dalších 12,5 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní cesty: základem pro zvýšení ESP mohou být pásy podél polních cest, historické krajinné prvky 
a remízky (vše lze započítat do výměry nových ESP). Některé ze stávajících alejí je možné rozšířit 
(přidat dalších cca 3-5 m např. TTP). Důležitá je realizace lokálního ÚSES směrem k Mladeckému 
dvoru, které je zatím ornou půdou (plochu lze započítat do výměr nových ESP jako biotop). 

Vodní toky, lužní lesy, mokřady: tok Hvozdnice je chráněný dostatečně a jsou zde i biotopy 
(některé by při vhodném managementu mohli získat na kvalitě, ovšem otázky managementu jsou 
mimo rámec ÚSK). Na vhodných místech je důležité přidat místa pro biotopy a zadržování vody 
(např. lesy), aby byla posílena retenční funkce krajiny. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

Ochranné zóny pro EVL a PP Jakartovice nejsou potřeba v přímé blízkosti hranic EVL. Důležitější je 
vymezit a realizovat opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny v polích. Plochy pro možné 
využití pro populaci modráska bahenního jsou vymezeny v k.ú. Jakartovice. Krajinné prvky se 
zachovaly více na severu (lze je chránit jako VKP). Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality 
biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (4,1%). Lesy se vyskytují zejména podél vodního toku Hvozdnice a kolem 
Mladeckého dvora 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost na jihozápadní části obce, například založením remízku. Vzhledem k 
velikosti obce však není zásadní, obec souvisí na jihu s velkým lesním komplexem. Z pohledu 
hodnocení se jedná jen o malé nebo lokální problémy, které z tohoto důvodu nejsou zobrazeny v 
hlavním výkresu. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy s většinou dobrou prostupností pro pěší a cyklisty do 
sídel v okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženo propojení polní cestou směrem na Hlavnici (PRO-49). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Neudržované účelové komunikace v krajině 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme udržovat stávající účelové komunikace v krajině, především komunikace zajišťující 
přístup obce do krajiny (UUK-010). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
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Problémy k řešení: Výskyt několika poddolovaných území (Mladecký dvůr aj.).   
Ujíždějící svah v centrální části obce - po rozšíření komunikace začalo docházet k sesouvání svahu. 
Návrhy a doporučení: Respektovat výskyt poddolovaných území při rozvojových plánech v daných 
lokalitách (Mladecký dvůr). 
Zajistit stabilizaci ujíždějícího stavu nad silnicí. Zahrnout do dat ÚAP. Respektovat při rozvojových 
záměrech. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný areál s hospodářskými budovami v krajině, který je součástí lokality Mladecký 
Dvůr (BRWN-010). 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme realizovat výsadbu mezi výrobním areálem a plochou bydlení, navrhujeme znovu dle 
skutečnosti vymezit plochy lesní v návaznosti na areál. Vzhledem k blízkosti ochranného pásma II. 
stupně navrhujeme v areálu vyloučit možnost skladování látek toxických životnímu prostředí a 
věnovat zvýšenou pozornost kvalitě odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením 
vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod. Nová zástavba v lokalitě musí mít venkovský 
charakter (tvar a velikost staveb, barevnost), nesmí tvořit výškovou dominantu v krajině. 
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Mokré Lazce 
Katastrální území: Mokré Lazce 
Výměra obce: 1 054 ha 

Podíl obce v okrscích: 

31 - ČERNÝ LES 66,9% 
4 - HÁJ 32,7% 
1 - OPAVA - KOMÁROV 0,4% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 0,1% 
  

 

Územní plán: platný starý ÚP, nový je ve zpracování 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Při rekonstrukcí rychlostní silnice č. I/11 byl vybudována propust, která není zcela kapacitní, 
dochází k zahlcení a rozlivu. K obdobné situaci dochází u propusti silnice Nové Sedlice – Mokré 
Lazce a u propusti u silnice Mokré Lazce – Štítina 
Ze zemědělských pozemků dochází k nadměrnému odtoku spolu s erozním smyvem. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
VUP-216až 218 – Problematické propusti u silnic jsou řešeny v ÚP návrhem tří lokalit s poldry. 
VUP-211 – V lokalitě Doškův Mlýn je v rámci ÚP navrženo odtrubnění vodoteče a její revitalizace. 
VNL-212 a 213 – V trase stávajících koryt vodotečí je navržena revitalizace koryta a vytvoření 
dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Analýzy neukazují erozní problémy s výjimkou nevýrazné ohrožené DSO na DPB 8101/8 na 
hranicích se Štítinou. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem poměrně 
dobře kryté. Návrh ÚP z roku 2017 navrhuje vybudování 3 retenčních prostorů (2 na stabilizované 
DSO západně od zástavby, 1 u silnice jižně pod lesem). RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). 
Dotazníky uvádějí starší problém s plošnou erozí západně od zástavby, poté, co se půdní blok 
rozdělil biokoridorem, se údajně problémy zmírnily, až vymizely. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navržena je pouze aplikace PEOm na části DPB 8101/8, na které se nachází ohrožená DSO (SUp-
035) a její sběrná plocha. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Stav krajiny v k.ú. Mokré Lazce z hlediska ochrany přírody je dobrý - je zde velký potenciál, 
přítomné přírodní hodnoty lze více rozvíjet a část z nich zúročovat např. i v rekreačním využití. Pro 
zachování biotopů můžeme v rámci územního plánování přispět pomocí registrace významných 
krajinných prvků, které chrání vybrané části krajiny. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality 
biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
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Zvelebení biotopů už spadá pod management konkrétních ploch, který ale nenáleží mezi oblasti, ke 
kterým se má ÚSK vyjadřovat. Doporučujeme konzultaci s orgány ochrany přírody ke konkrétnímu 
managementu biotopů.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Štítiny (PRO-082), Nových Sedlic (PRO-084) a Lhoty u 
Opavy (PRO-085). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí účelové komunikace v návaznosti na sídlo 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezit další účelové komunikace v krajině s doprovodnou zelení, které by byly 
využitelné k rekreaci (vycházky, in-line aj.), NUK-030, NUK-031, NUK-032. Navrhujeme v nivě 
Opavy vymezit plochy krajinné zeleně, která by plnila i funkci rekreační (chodníčky, odpočívky, 
discgolf) v souladu s ekologickou funkcí nivy (NPRP-007). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Sesuvná území v jižní části území, nepředstavují však problém. 
Návrhy a doporučení: Respektovat výskyt sesuvných území. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Neplachovice 
Katastrální území: Neplachovice 
Výměra obce: 573 ha 

Podíl obce v okrscích: 

14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 80,8% 
7 - NIVA OPAVY - HOLASOVICE 18,7% 
13 - VELKÉ HERALTICE 0,5% 

  

Územní plán: 2017 
Pozemkové úpravy: 2015 (KPÚ Neplachovice) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení 
Problémy s povrchovým odtokem vod – v jihovýchodní části území byl stanoven kritický bod (ID 
20102202). Na toto místo bylo také odkazováno v rámci dotazníkového šetření jako problémové. 
Největší problémy jsou při přívalových srážkách a osetí širokořádkových plodin. 

Problémy s rozlivem vod – ohrožení zástavby podél vodního toku Heraltický potok, vymezeno 
záplavového území 

Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru obce Neplachovice byla v minulosti vypracována studie SOP (Studie odtokových 
poměrů), která řeší erozní a odtokovou problematiku. Na tuto studii navazovaly KoPÚ. Pro zlepšení 
vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování zemědělských pozemků 
byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak biologického charakteru 
(osevní postupy a skladba plodin). V údolnici, která přivádí vody k zástavbě, byla dodatečně 
v platném územním plánu vymezena lokalita pro návrh suché retenční nádrže (VUP-002). V této 
údolnici je také stanoven závěrový profil kritického bodu ID 20102202. Do budoucna je 
doporučeno tento záměr retenční nádrže zachovat. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_011-13).  
Území Neplachovic je výrazněji erozně ohroženo na západě nad Heraltickým potokem, na svazích 
DSO jižně od zástavby a na menší lokalitě východně od zástavby. Zástavbu nejvíce ohrožuje odtok z 
DSO z jihu v profilu polní cesty, dále se na rozsáhlých DPB 3201/1 a 2201/6 nachází dlouhá větvená 
erozně ohrožená DSO. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, jihovýchodní část území s 
rozsáhlými DPB 2201/6 a 3201/1 je prostá výsadeb.  

ÚP z roku 2016 zmiňuje návrhy PEO korespondující s návrhy v PSZ KoPÚ (organizační opatření, 
zatravnění, SDSO) a územní rezervu na poldr v JV části obce. KoPÚ byla ukončená v roce 2015, 
navrhuje plošná opatření a stabilizaci DSO. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky 
odkazují se na studii PBPPO, zemědělci hospodaří dle doporučení, návrhy převzaty do PBPPO i 
KoPÚ; zmíněna vymezená rezerva na poldr. Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii 
proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Opavsko-severozápad (EKOTOXA, 
2011) a předtím v Návrhu strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření v 
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povodí horní Opavy (EKOTOXA, Šindlar, T-Mapy, 2008). 

Návrhy a doporučení: 
Zemědělství: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_011-13 prvky zeleně, tak, aby došlo ke 
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze.  
Erozní ohrožení: V rámci ukončených KoPÚ byl navržen systém PEO a PPO, sestávající z plošných 
opatření pokrývajících téměř celé území, zatravnění a stabilizace DSO, s doplněním prvků ÚSES v 
ÚP je navíc vymezena územní rezerva na poldr v dolní části DSO jižně od zástavby. Návrhy ÚSK jsou 
mírně upravenými návrhy KoPÚ – PEOv jižně nad zástavbou a v okolí stabilizované DSO, PEOm na 
svazích nad Heraltickým potokem na západě a nad jeho přítokem na jihu, a na svazích východní 
DSO, která je určena k zatravnění. Zatravnění na nejohroženějších plochách koresponduje s 
návrhem v KoPÚ. Bloky, na kterých je v KoPÚ umístěno některé z biotechnických opatření (polní 
cesta, interakční prvek), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření 
(BT-x). Rozsáhlé DPB 2201/6 a 3201/1 jižně od zástavby jsou doporučeny k rozčlenění a doplnění 
výsadeb. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k 
půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Stav krajiny Neplachovic je velmi podobný jako u Služovic a Stěbořic - jedná se o jednu z obcí s 
největšími problémy v oblasti ochrany přírody a ekologické stability krajiny. Velmi problematické je 
nadměrný počet velkých bloků orné půdy a nedostatek ekologicky stabilních ploch. Nepřítomnost 
přírodních hodnot, nedostatek ploch pro zasakování a zadržování vody vytváří bez nadsázky polní 
poušť.  

Pro zlepšení stavu je potřeba vymezit cca 62 ha ekologicky stabilních ploch (např. lesy, TTP, 
remízky, mokřadní plochy, plochy pro revitalizace, vodní plochy, aleje apod.)  

Nové biotopy: Zhruba polovina ploch tj. cca 31 ha by měly představovat nové biotopy, dalších 31 
ha může být více orientováno na produkci (např. druhově chudší zatravnění, plochy pro pěstování 
dřevinné biomasy apod.). Plochy ÚSES, které jsou v současnosti ornou půdou (je jich poměrně 
hodně), je dobré zařadit do ploch nových biotopů a ESP.  

Nechráněné vodní toky v polích v území nejsou.  

Dělení půdních bloků: podél polních cest byly vymezeny směry, kterými je vhodné je dělit. Bylo 
vycházeno i z historického stavu krajinných struktur.  

Na místě těchto prvků je velmi vhodné vytvořit náhradní, nové krajinné prvky, které zlepší 
podmínky pro živočichy v území (např. koroptve, zajíce, motýly a další), mikroklima v lokalitě, 
budou působit jako klimatizační zařízení v krajině a zadržovat vodu, která bude k užitku i lidem. Je 
opravdu vhodné založit nový, druhově pestřejší les, nebo rozšířit stávající lesy podél toku. 
Schematické znázornění je v shapefile ESP.  

V území je málo kvalitních biotopů. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality potenciálně vhodné 
pro větší péči a zachování pro budoucí generace.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (1,4%). Lesy se vyskytují jen podél vodního toku (Heraltický potok) na západní 
hranici obce a kolem lesní cesty ve středu obce. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost, kde to bude možné formou remízků nebo podél cest a vodních 
toků. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres nikoliv o 
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přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Štemplovce (PRO-019, PRO-020) a Vlaštoviček (PRO-
028). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nízká atraktivita krajiny - vysoce zorněná krajina s absencí účelových komunikací a cílů rekreace; 
chybí účelové komunikace podél zajímavého přírodě blízkého Heraltického potoka; absence 
možnosti ubytování v obci (cyklotrasa č. 55) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme nezpevněné účelové komunikace podél meandračního pásu Heraltického potoka, 
které by bránily rozorávání nivy toku a které by rekreačně propojily Neplachovice se sídly 
Štemplovec a Zadky (NUK-014). Navrhujeme podpořit možnost ubytování v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Nové Sedlice 
Katastrální území: Nové Sedlice  
Výměra obce: 157 ha 

Podíl obce v okrscích: 

1 - OPAVA - KOMÁROV 96,1% 
31 - ČERNÝ LES 3,0% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 0,9% 

  

Územní plán: ve zpracování 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem – V dotazníkovém šetření byla zmíněna malá kapacita 
historického mostku – rozliv do volné krajiny.  
Jiné problémy nebyly specifikovány a s ohledem na velikost katastru a terénní konfiguraci se jiné 
problémy nepředpokládají. 
 
Návrhy a doporučení:  
Je doporučeno prověřit průtočnost propustí, případně zajistit rekonstrukci. 
Ověřit aktuálnost Manipulačního řádu k vodní nádrži Sedlinka a požadovat v rámci Povodňového 
plánu obce a informovanost při manipulaci. 
VNL-256 – V trase stávajícího koryta Sedlinky je navržena revitalizace koryta a vytvoření 
dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta, případně 
přeložka dále od zástavby. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_017).  
Bez významného erozního ohrožení. Možné problémy s odtokem z lesa východně nad hřištěm a s 
odtokem z rozsáhlého (avšak málo sklonitého) DPB 0208/2 západně od zástavby. Půdy v obci 
nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem poměrně dobře kryté. ÚP z roku 2001 erozi 
neřeší. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí, že na východním okraji zástavby 
se každé jaro voda kumuluje a vytváří malý rybník, původně zde rybník byl a obec má zájem znovu 
vodní plochu vybudovat; dále na západě nad obcí při vyšších srážkách končí erodovaný materiál v 
garáži, existuje domluva se zemědělci na pěstování vhodných plodin. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_017 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty, případně větrné eroze.  
 
Navržena pouze aplikace PEOv na DPB 9202/10 východně pod lesem z důvodu odtoků z lesa a 
umístění biotechnických opatření (BT-021) na rozsáhlý blok 0208/2 západně od zástavby. Umístění 
biotechnických prvků, např. travnatých pásů nebo biopásů, případně výsadeb (větrolam) je 
navrženo i na DPB 0103/1 západně od zástavby (BT-022). Dále navržena aplikace PEOv (s 
vyloučením širokořádkových plodin) nad západní stranou zástavby. Specifikace jednotlivých typů 
opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a 
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nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území s nižším KES a hustší zástavbou, nicméně za hranicemi katastru je rozlehlý les, který krajinu 
stabilizuje. Je potřeba doplnit 6,8 ha ESP (ekologicky stabilních ploch) tak, aby členila pole. Cca 3 ha 
a více by mělo být přírodě blízkých ploch (tj. ne monokultur). V shapefilu ESP jsou vyznačeny 
historické krajinné prvky (linie alejí u dřívějších cest, louka resp. dřevinný prvek), které by pomohly 
zkvalitnit prostředí v obci, zlepšit mikroklima a zadržování vody v krajině a zároveň podpořit výskyt 
druhů jako jsou koroptve, zajíci, pěvci a další zvířata i rostliny. Je možné vymezit plochu i pro 
obecní les.   V území je málo kvalitních biotopů. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů 
potenciálně vhodných pro VKP, které jsou až na okraji katastru. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (3,7%). Lesy se vyskytují podél jižní a východní hranice obce, kde navazují na 
stávající rozsáhlý lesní komplex. V malé míře se lesy vyskytují podél toku Sedlinka. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost zejména na západě a severozápadě obce formou remízků. Zákres 
návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres nikoliv o přesné 
umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nenachází neprůchodné plochy omezující prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení realizace záměrů rekonstrukce povrchu stávajících polních cest využívaných pro 
cyklistickou dopravu. Navrženo propojení intravilánu s vodní nádrží Sedlinka (PRO-083). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nižší prostupnost krajiny v návaznosti na sídlo; neudržované účelové komunikace 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme realizovat účelové komunikace v krajině vymezené v ÚP obce. Navrhujeme udržovat 
stávající pěší stezku východně od obce (UUK-003). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Oldřišov 
Katastrální území: Oldřišov 
Výměra obce: 1 579 ha 

Podíl obce v okrscích: 

5 - CHLEBIČOV - OLDŘIŠOV 95,5% 
6 - HNĚVOŠICE - SLUŽOVICE 4,5% 

  

Územní plán: 2015, v plánu je změna 
Pozemkové úpravy: KPÚ Oldřišov k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem - obec ohrožována především ze severní strany ve dvou místech, 
přítokem z údolnice směrem od lokality Vlčí hrdlo a lokality Obecník. V obci je dále nedostatečně 
řešen stav a kapacita propustí a kanalizace, která slouží pro převedení povrchových vod 
z extravilánu při současném odvádění srážkových vod z intravilánu, přes zástavbu obce.  
 
Problémy se zrychleným odtokem ze zemědělských pozemků a z povodí – okolí obce je zemědělsky 
obhospodařováno a nachází se zde několik údolnic, do kterých se soustředí povrchový odtok 
z okolních zem. pozemků, na nichž není aplikováno žádné opatření protierozního charakteru.  
 
Problémy s odtokem z povodí ve vztahu k plánované zástavbě – jedná se o lokalitu pod stávající 
ČOV (nad hřištěm). V tomto místě je plánována zástavba nových rodinných domů, v místě, kde 
dochází k periodickému zaplavování plochy, nejen vymezené k zástavbě, ale i hřiště a okolních RD. 
Realizace plánované zástavby je podmíněna realizací poldru, případně návrhu jiného řešení 
k ochraně plánované zástavby 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru obce Oldřišov byla v minulosti vypracována studie SOP (Studie odtokových 
poměrů), která řeší erozní a odtokovou problematiku.  
Návrh z uvedené studie byl převzat a je zobrazen v grafické příloze. 
Problematiku zrychleného odtoku ze zemědělských pozemků je navrženo řešit při souběhu 
uplatnění PEO a to stabilizací údolnice (koryta) např. příčnými hrázkami s aplikací doprovodné 
zeleně. Záměrem je omezení vtoku erozního smyvu do koryta a zpomalení odtoku. 
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
K nejproblémovějším místům byl vytvořen polygonový zákres, který vymezuje problémovou 
lokalitu s uvedením možnosti řešení.   
SOP-002 – V místě kumulace povrchového odtoku pod Vlčím hrdlem je navržena záchytná hráz 
suché retenční nádrže (poldru). Proti zvýšenému zanášení retenčního prostoru erozním smyvem je 
nutné zajistit používání protierozních opatření na okolních zemědělských pozemcích. 
SOP-003 – V místě kumulace povrchového odtoku pod Obecníkem a pod Služovickou cestou je 
navržena záchytná hráz suché retenční nádrže (poldru). Proti zvýšenému zanášení retenčního 
prostoru erozním smyvem je nutné zajistit používání protierozních opatření na okolních 
zemědělských pozemcích. 
VNL-242 až 248 a VNL-251 až 253  – Ve stávajících údolnicích je navržena revitalizace koryta a 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

81 

vytvoření dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta. 
VNL-241 – V současné době je předmětný úsek mezi pramenní oblastí Oldřišovského potoka a 
začátkem otevřeného koryta zatrubněn. V rámci návrhu je řešeno odtrubnění a revitalizace 
odtrubněného úseku. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_018-20, 014). Plošnou erozí jsou bloky orné půdy ohroženy pouze lokálně, převážně 
na svazích nad DSO východně od zástavby. Bylo identifikováno 6 silně ohrožených DSO, většina se 
nachází severně a východně od zástavby, přičemž dvě z nich ohrožují přímo zástavbu. Dále bylo 
identifikováno dalších 8 méně výrazných DSO, převážně v jižní, jinak neohrožené části území. Ve 
studii (Ekotoxa, 2016) je řešen problém s přítokem od severu, větvenou údolnicí se sběrným 
územím sahajícím daleko na polské území, včetně napojení na obecní kanalizaci. Půdy v obci 
nejsou náchylné k větrné erozi, přesto je severní část území prostá výsadeb a v západní a východní 
části se nachází rozsáhlé nečleněné DPB 3201/1 a 0101/10. ÚP z roku 2014 nenavrhuje protierozní 
opatření. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí a přívalovými srážkami. Dotazníky uvádí erozní smyvy orné 
půdy na DSO u východní hranice, naposledy v r. 2016, v plánu je řešení celého povodí nad ČOV - 
zatravnění údolnice a zatravnění v ploše. Byla vypracována studie „Posouzení odtokových poměrů 
ve vymezené části katastru nacházející se SZ od základní školy v obci Oldřišov a předběžný návrh 
řešení protipovodňových opatření“ (Ekotoxa, 2016). 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_014, 018-20 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
 
V jižní, plošnou erozí neohrožené části území, je navrženo rozmístění BT opatření (BT-023 až BT-
025) na rozsáhlých blocích a aplikace PEOm na blocích s výskytem DSO (SUp-044 až SUp-046). 
Východně a západně od zástavby, na blocích s výskytem ohrožených DSO jsou navržena PEOm a 
přímo nad zástavbou a v povodí problematické DSO jsou navržena přísnější PEOv s vyloučením 
širokořádkových plodin. Výrazné nestabilizované DSO (SUt-036 až SUt-040) jsou navrženy k 
zatravnění. Na DSO poblíž skládky je navržena suchá nádrž (čeká se na KoPÚ), avšak opatření ke 
zpomalení a snížení odtoku je třeba realizovat především za hranicemi v Polsku. Navrhujeme 
doplnit výsadby proti větrné erozi v severní části a rozčlenit účinnými výsadbami i rozsáhlé DPB 
3201/1 a 0101/10. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření 
šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Stav krajiny Oldřišova je skutečně velmi špatný. KES 0,06 značí ekologicky naprosto nestabilní 
krajinu, v extravilánu je jen naprosté minimum neprodukčních prvků a lesíků, které poskytují 
ekosystémové služby. Celkem je potřeba vymezit cca 186 ha nových ekologicky stabilních ploch 
(ESP) - území obce je rozlehlé a je zde výrazná kumulace problémů.  

Byl vytvořen schematický návrh (viz shapefile ESP).   

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 93 ha. Dalších 93 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) Zásadní je doplnit lesy (optimálně např. ve spolupráci se sousedními obcemi) a 
biotopy pro zadržování vody, které by zlepšovaly mikroklima krajiny (tj. zajistily přirozenou 
klimatizaci krajiny) a zvyšovaly množství zadržené vody.  

Polní cesty: podél polních cest a bývalých polních cest lze vymezit základní kostru nových 
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krajinných prvků. Doporučená šířka pásů vegetace je od 5 m výše. V shapefile ESP jsou vymezeny 
nové liniové prvky.   

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany 

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní háj nebo les tak, aby nový krajinný prvek 
členil velké půdní bloky. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

Mnoho historických prvků krajinné zeleně z krajiny zmizelo, je potřeba je obnovit (viz shapefile 
ESP) a chránit zbývající biotopy. Možné je zajištění větší ochrany dosud přeživších pomocí 
významných krajinných prvků - VKP jsou označeny v shapefile Další VKP.  

 
Lesnatost 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (2,8%). Drobné lesíky se vyskytují pouze ve střední části obce a na východě a 
podél vodního toku (Oldřišovský potok).  
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se rozšít stávající lesíky a doplnit pásy lesa podél vodních toků, případně polních cest. 
Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační zákres nikoliv o přesné 
umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních sídel. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Mezi Stříbrným jezerem a Hněvošickým hájem nevede žádné přímé cyklistické spojení, ačkoli v 
krajině existuje síť účelových komunikací, po kterých by značení z velké části mohlo vést; chybí 
polní cesty v krajině, chybí propojení s rezervací Rozumice; absence rekreačně významné zeleně; 
absence možnosti stravování 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezit vhodně zaokruhované účelové komunikace v krajině, které budou mít také 
funkci rekreační (doprovodná zeleň, odpočívky, in-line bruslení), NUK-033. Navrhujeme propojit 
obec s rezervací Rozumice účelovými komunikacemi, např. po administrativní hranici obce. 
Navrhujeme vymezit novou plochu smíšenou nezastavěného území v návaznosti na obec, která by 
plnila funkci lesoparku. Navrhujeme podpořit možnost stravování v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Bývalá skládka odpadu v bývalé pískovně, dnes zrekultivovaná a využívaná 
zemědělským družstvem. Patrný geologicky zajímavý odkryv, probíhá sukcese, hrozí zavezení sutí a 
zeminou. Obec pozemek nevlastní. Lokální biocentrum. 
Návrhy a doporučení: Projednat se zemědělským družstvem možnosti využití lokality bývalé 
pískovny s cílem zachovat přírodně a krajinářsky hodnotnější plochu. Respektovat ochranné 
podmínky ÚSES.  Rozvíjet potenciál pro volnočasové aktivity. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Nevyužívaný a zchátralý, rozsáhlý areál Masospolu v krajině (BRWN-011). 
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Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k bezprostřední blízkosti toku navrhujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě odtoku 
vod z areálu, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních 
vod. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Opava 
Katastrální území: Držkovice, Jaktař, Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, 
Malé Hoštice, Milostovice, Opava-Město, Opava-Předměstí, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, 
Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy 
Výměra obce: 9 057 ha 

Podíl obce v okrscích: 

1 - OPAVA - KOMÁROV 45,8% 
14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 20,7% 
5 - CHLEBIČOV - OLDŘIŠOV 14,0% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 13,5% 
24 - PODVIHOVSKÝ VRCH 2,1% 
31 - ČERNÝ LES 1,8% 
3 - VELKÉ HOŠTICE 1,1% 
7 - NIVA OPAVY - HOLASOVICE 1,0% 
  

 

Územní plán: schválení v plánu 12/2017 
Pozemkové úpravy: 2002 (JPÚ Opava - Předměstí a Kylešovice), 2005 (KPÚ Vlaštovičky a přilehlých 
k.ú. Milostovice, Neplachovice a Vávrovice), KPÚ Jaktař k zahájení, KPÚ Milostovice k zahájení, KPÚ 
Vávrovice k zahájení, zrušené KPÚ Kateřinky u Opavy a Palhanec, zrušené KPÚ Zlatníky u Opavy 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Pro území města Opavy byla zpracována Studie proveditelnosti PBPOP na území města Opavy 
(Fontes, EKOTOXA). V této studii jsou podrobně rozebrány všechny problémové lokality 
v jednotlivých městských částech města Opavy, včetně uvedení potenciálního ohrožení a rizik. 
V návrhové části studie proveditelnosti byly navrženy PEO a PPO opatření, které reagují na 
problémy uvedené v analytické části.  

Návrhy a doporučení: 
Návrhy vodohospodářských opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním 
výkrese. 
 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_017, 019 022-24).  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření na území města Opavy (Fontes, Ekotoxa, 2014), kde je navržen 
komplexní systém opatření. RURÚ zmiňuje obecně ohrožení vodní erozí. Dotazníky se odkazují na 
Studii. 

Nejohroženější lokality se nacházejí na svazích DSO nad Malými Hošticemi, nad Suchými Lazci, na 
svazích toků a DSO v okolí Zlatníků a Milostovic. Na území města je většina identifikovaných DSO 
(30) mírných, devět je silně ohrožených. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, především 
severovýchodní a severozápadní část území je s minimem výsadeb a nekrytá vůči větrné erozi. 
 
 
Návrhy a doporučení: 
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Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_017, 019 022-24 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
S určitými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop), 
byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření (BT-x). Opatření PEOv a 
PEOm jsou rozložena po celé území, nad zástavbou se jedná převážně o PEOv, návrhů na plošné 
zatravnění je minimum, jsou plošně málo rozsáhlé a vyskytují se výhradně v okolí Podvihova. Mírně 
erozně ohrožené údolnice (SUp) jsou řešeny návrhem PEO na příslušném pozemku, devět SUt je 
navrženo k stabilizaci zatravněním. Opatření proti větrné erozi (výsadby) jsou navrženy v celé SV a 
SZ části území a v okolí Slavkova, Otic, Chvalíkovic a pod Raduní. Specifikace jednotlivých typů 
opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a 
nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Uvažováno navýšení KES o 0,1 ne 0,15 z důvodu vyšší zastavěné plochy a dalších nároků města na 
prostor. V území je velmi malá výměra biotopů i ekologicky stabilních ploch (ESP), proto po uvážení 
výměry území, intenzity zemědělství a dalších faktorů doporučujeme zvýšení ESP o cca 597 ha (v 
případě navýšení KES o 0,15 by se jednalo o 862 ha). Pro skutečné zlepšení stavu a dlouhodobý 
dopad na biodiverzitu, množství vody v krajině i mikroklima je důležité provést změnu ve využití v 
dané výměře (nebo by se musel markantně změnit způsob hospodaření s ornou půdou, pak by šlo 
uvažovat o cca 400 ha nových ESP). Doporučujeme, aby min 40-50% z výměry nových ESP 
přestavovaly přírodní plochy, např. lužní lesy, výmladkové lesy, mokřady, nové malé vodní plochy, 
lemy toků, zatravnění, remízky členící velké půdní bloky. Zbylých cca 50% mohou být plochy pro 
pěstování dřevinné biomasy, druhově chudé zatravnění, izolační zeleň u silnic apod. V území 
nenávratně zmizelo velmi velké množství luk a neprodukčních krajinných prvků, které svou 
výměrou překračovaly navrhovaných 597 ha ekologicky stabilních ploch. Aspoň část z původních 
ploch by měla být nějakým způsobem kompenzována v návrhu nových ESP pro dosažení 
udržitelnější krajiny.  

Ukázkové vymezení směrů, jakými by mohla krajina být členěna, a výběr historických krajinných 
prvků je v shapefilu ESP.  
 

 Ve studii Zelené hradby bylo vymezeno množství výsadeb a přírodních prvků, kterými je 
vhodné členit krajinu. Plochy a linie ze Zelených hradeb přejímáme do návrhu ÚSK v 
původním shapefile (Zelené hradby) a velmi je doporučujeme ke zpracování do 
relevantních dokumentací a k realizaci. Návrhy za Zelené hradby nejsou tedy zařazeny 
do shapefilu ESP. V shapefilu ESP návrhy ze studie Zelené hradby použe doplňujeme s 
ohledem na potřebu členit větší bloky orné půdy tzv. nášlapnými kameny pro posílení 
biodiverzity.   

 Opava má vymezeno přes 120 VKP, které zahrnují velmi pestré typy krajinné zeleně (lesy, 
linie dřevin, některé louky). Tato ochrana hodnotnějších částí krajiny je velmi vhodná a 
důležitá. Doporučujeme zaměřit pozornost ještě i na některé další trvalé travní porosty, 
které byly v mapování biotopů hodnoceny jako kvalitnější. Vybrané TTP jsou vyznačeny v 
shapefile Další VKP.   

 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (5,6%). Lesy se vyskytují zejména na jižní hranici obce (Podvihov, Komárovské 
Chaloupky) a v severní části, podél toku řeky Opavy. 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k zastavěnosti území se doporučuje spíše doplnit veřejnou zeleň, která je řešena v 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

86 

oblasti ochrana přírody a biodiverzity. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v rámci obce a do některých sídel v okolních 
obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry pro zvýšení prostupnosti krajinou mezi sídly v rámci obce a v okolních obcích. 
Jedná se o návrhy směrů Jarkovice - Jamnice (PRO-022), Jarkovice - Neplachovice-Zadky (PRO-028), 
Jarkovice - Milostovice (PRO-029), Jarkovice - Jaktař (PRO-030), Milostovice - Jaktař (PRO-031), 
Zlatníky - Jaktař (PRO-032), Otice - Opava (PRO-033), Otice - Kylešovice (PRO-034), Pusté Jakartice - 
Chlebičov (PRO-038), Zlatníky - Slavkov (PRO-060), Kylešovice - Raduň (PRO-077), Raduň - Komárov 
(PRO-078), Podvihov - Komárov (PRO-079), Komárov - Štítina (PRO-080), Komárovské Chaloupky - 
Podvihov-Na Nové (PRO-095) a Podvihov-Na Nové - Pustá Polom (PRO-096). Záměry vedoucí ke 
zlepšení prostupnosti krajiny vycházející ze studie Zelené hradby jsou přejaty do návrhu ÚSK v 
původním rozsahu a jsou doporučeny ke zpracování do relevantních dokumentací a k realizaci. 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí značení směrem k pěchotním srubům Milostovice; chybí turistické či cyklistické značení k PP 
Otická sopka a PR Hvozdnice; mezi Stříbrným jezerem a Hněvošickým hájem nevede žádné přímé 
cyklistické spojení, ačkoli v krajině existuje síť účelových komunikací, po kterých by značení z velké 
části mohlo vést; chybí propojení pro pěší a cyklisty mezi Opavou a Komárovem; turistická pěší 
trasa do Raduně je vedena v dlouhém úseku po hlavní komunikaci; neudržovaná cykloturistická 
trasa Radegast Raduň – Suché Lazce; pro veřejnost téměř nepřístupná lokalita Hradiště Kylešovice; 
nízká atraktivita okolí sídel  
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezit novou účelovou komunikaci pro pěší a cyklisty mezi Opavou a Raduní (lze 
navázat na krajinnou studii Czernik a kol., 2015), NUK-016. Navrhujeme do posuzování variant 
obchvatu Komárova zahrnout také vliv na zajímavou kulturní památku Kylešovice - Hradisko, 
slovanské hradisko, které se řadí ke klíčovým slovanským lokalitám na moravsko-slezském pomezí 
v 10. – 11. Století (NPRP-009). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Výskyt ložisek nerostných surovin a dobývacích prostorů v Palhanci, Jaktaři a 
Malých Hošticích. Potenciální konflikt s rozvojovými záměry především v Jaktaři (lokalita 
potenciálně atraktivní pro bydlení). 
V datech ÚAP je dobývací prostor v M. Hošticích uváděn jako těžený, těžba však v uvedené lokalitě 
neprobíhá. 
Návrhy a doporučení: Respektovat přítomnost ložisek nerostných surovin a chráněných 
ložiskových území. Prověřit reálnost využití ložiska nerostných surovin v Jaktaři. 
Prověřit vymezení a aktuálnost dat u dobývacího prostoru v Malých Hošticích a upravit v datech 
ÚAP. 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Stará ekologická zátěž FILSON Opava (ID11730001) kategorie rizika A3-nutnost bezodkladného 
nápravného opatření; IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (ID 11156002) kategorie rizika A2-nutnost 
realizace nápravného opatření; Opava - bývalá plynárna (ID 11560001) a Kylešovice, obalovna (ID 
11156009) kategorie rizika P4-žádné informace o kontaminaci, nutný její průzkum; KOMAS, spol. 
s.r.o. (ID 11156007) kategorie rizika P2-kontaminace potvrzena, nutný další monitoring vývoje a 
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šíření kontaminace v čase. 

Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
SEZ jsou lokalizovány v intravilánu, jejich aktuální ani potenciální kontaminace nezasahuje do volné 
krajiny. 
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Otice 
Katastrální území: Otice 
Výměra obce: 720 ha 

Podíl obce v okrscích: 

17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 52,8% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 42,5% 
1 - OPAVA - KOMÁROV 4,6% 

  

Územní plán: 2016 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem -  problémový odtok vod z pozemků nacházející se nad silnicí 
II/443, odtok směrem k zástavbě a k lokalitě Rybníčky, další lokalitou je zástavba ohrožena na 
hranicích katastru Otic a Slavkova  
Problémy s rozlivem vod z vodních toků – ohrožení zástavby podél vodního toku Hvozdnice, 
vymezeno záplavové území 
 
Návrhy a doporučení:  
Území katastru obce Otice bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011), které řeší erozní a odtokovou problematiku 
 
Problém s ohrožením zástavby (problém SV-VP4) je řešen návrhy a doporučením v k.ú. Slavkov. 
 
Doporučeno dále pracovat se soustavou návrhů nacházející se na pozemcích jižně od zástavby. 
Návrhem je usměrnění odtoku vod podél vymezeného návrhu obchvatu obce Otice a návrh 
revitalizace otevřeného HOZ směrem k lokalitě „Rybníčky (lokalita je na hranicích obce Otice a 
Branka u Opavy).  Návrhy opatření jsou vymezeny v povodí kritického bodu, který má závěrový 
profil na hranicí zástavby Otice – zemědělský areál. 
 
Problémové lokality a převzaté návrhy jsou zobrazeny v grafické příloze. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_025).  
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011). Platný ÚP zmiňuje protierozní patření pouze obecně jako 
součást ÚSES, prvky ÚSES však mají na protierozní ochranu v obci zanedbatelný vliv. RURÚ zmiňuje 
ohrožení erozí (obecně). V dotaznících je uveden problém s erozí na blocích západně nad silnicí na 
Uhlířovice, bez ohrožení zástavby. Vlastní návrhy, upravené návrhy Studie PBPPO. 

Největší erozní ohrožení v ploše vychází na rozsáhlých DPB 0001/1, 0001/2 jižně od zemědělského 
areálu – jedná se o mírně zvlněný rozsáhlý blok s 350 m dlouhými svahy. Dále jsou v menší míře 
ohroženy DPB 0104/7, 0104/1, 0103/3, 0103/5 a DPB 0002/1, 0003/1, 0003/2. Na severu pak 
zasahuje do území ohrožený DPB 8902/1. V území bylo identifikováno 6 méně výrazných 
ohrožených drah odtoku. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, v celé střední a jižní části 
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obce zcela chybějí výsadby, přestože je zde větší množství účelových komunikací. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_025 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
Návrhy Studie proveditelnosti byly upraveny a převzaty do ÚSK. Na nejohroženějších blocích (viz 
výše) je navržena aplikace přísnějšího PEOv+umístění biotechnického opatření na přerušení svahu, 
na ostatních ohrožených plochách je navržena aplikace PEOm, včetně bloků, na kterých se 
nacházejí údolnice SUp-091 až SUp-096. DPB 0003/2 je navržen k zatravnění. Celá jižní část území, 
případně i bloky na SV jsou navrženy k doplnění výsadeb pro snížení účinků větrné eroze. 
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a 
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Ekologicky velmi nestabilní území s velmi špatným stavem. Krajina má velmi málo biotopů 
(přírodně hodnotných lokalit) i krajinných prvků a jiných ploch, než je orná půda. Pro zlepšení 
stavu, které má být víc cítit, je potřeba razantnější změna: Celkem je potřeba vymezit cca 81 ha 
nových ekologicky stabilních ploch (ESP) - území obce je rozlehlé a je zde výrazná kumulace 
problémů.  

Byl vytvořen schematický návrh nových ekologicky stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 32-40 ha. Dalších 40 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). 

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině.  

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní háj nebo les tak, aby nový krajinný prvek 
členil velké půdní bloky. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

Mnoho historických prvků krajinné zeleně z krajiny zmizelo, je potřeba je obnovit (viz shapefile 
ESP) a chránit zbývající biotopy. Možné VKP jsou označeny v shapefile Další VKP.  

V území byla vymezena menší část VKP niva (studie z r. 2014). 

 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (1,9%). Lesy se vyskytují pouze v severní části obce podél řeky Hvozdnice a okolí 
Kamenné hory. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se rozšít stávající lesíky a doplnit pásy lesa podél vodních toků, případně polních cest, 
zejména na jihu obce. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační 
zákres nikoliv o přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

90 

Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami směr Otice-Rybníčky (PRO-069), do Uhlířova (PRO-066, 
PRO-068), Branky (PRO-070) a Opavy (PRO-033, PRO-034). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí turistické či cyklistické značení z obce k PP Otická sopka a PR Hvozdnice; chybí značené 
propojení regionálně významné PR Hvozdnice a PP Otická sopka s Brankou u Opavy, potažmo 
Hradcem n. M., ačkoli v krajině existuje síť účelových komunikací, po kterých by značení mohlo 
vést; chybí účelová komunikace, která by obec napojila na lesní komplex Hanuše v Brance u O. a 
Hradci n. M.; nízká atraktivita obce - velké nepřerušené bloky orné půdy 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme ve východní a severní části území v návaznosti na zástavbu vymezit plochy smíšené 
nezastavěného území využitelné pro rekreaci (lesopark s odpočívkami, dětská hřiště, 
zaokruhované účelové komunikace s doprovodnou zelení aj.), NPRP-010. Zeleň v severní a 
východní části obce bude potřebná i v případě realizace obchvatů. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Sesuvná území uvedená v datech ÚAP nepředstavují problém. 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Pustá Polom 
Katastrální území: Pustá Polom 
Výměra obce: 1 658 ha 

Podíl obce v okrscích: 

28 - PUSTÁ POLOM - HLUBOČEC 44,0% 
30 - ÚDOLÍ SETINY 26,9% 
31 - ČERNÝ LES 24,9% 
27 - KYJOVICE - BUDIŠOVICE HRABYŇ 4,2% 

  

Územní plán: 2017 
Pozemkové úpravy: 2001 (KPÚ Pustá Polom) 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s rozlivem – Při dotazníkovém šetření byly zaznamenány drobné rozlivy na zatravněné 
plochy bez ohrožení zástavby Jiné problémy nebyly zjištěny ani nalezeny.  
Nevhodné postupy při hospodaření na zemědělských pozemcích, erozní smyv a soustředěný odtok 
z pozemků bez aplikace PEO jsou řešeny v jiné části této ÚSK . 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin).  
VNL-255  – Pod stávající malou vodní nádrží na západním okraji zástavby je doporučeno provést 
odtrubnění koryta odtoku z této MVN a jeho revitalizaci. 
VNL-232 – Pod vybudovanou suchou retenční nádrží, v ploché údolnici podél VT Sezina byla 
vymezena lokalita pro realizaci soustavy menších vodních nádrží či mokřadů. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení:  
V obci se vyskytují lokálně ohrožené bloky orné půdy, převážně na svazích DSO a evidovaných 
vodotečí. Eroze neohrožuje přímo zástavbu, voda odtéká do toků nebo do lesů v okolí zástavby. 
Největší ohrožení na DPB 1702/2, /3, /7, /9, /11 (odtok do Sedinky), 9701/1, /10, /14 (odtok do 
Studnice), 9902/10, /14, 9903/11 (odtok do Porubky), 1801/8 a 1801/1 (odtok do Seziny). Většina 
DSO je stabilizována, byly identifikovány dvě krátké výrazné nestabilizované DSO na DPB 1702/11 a 
9701/14. JZ od obce se nachází suchá nádrž s DSO stabilizovanou zatravněným průlehem a 
podmáčenými plochami pod hrází. Část potenciálně erozně ohrožených ploch je zatravněna 
(plochy smíšené nezastavěného území). Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před 
větrem poměrně dobře kryté. ÚP z roku 2010 nenavrhuje nové plochy k řešení erozního smyvu. 
Ukončené KoPÚ jsou staršího data. RURÚ zmiňuje erozní problémy obecně. Dotazníky uvádějí, že 
po stavbě poldru je obec bez problémů s erozí od jihu, na severu je výrazná eroze, odtok ale 
směřuje do lesa, obec neohrožena. 
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh zatravnění nejohroženějších ploch (DPB 1702/3, /7, /9, části 9805/6, 9902/11, 1801/1; TTP-
007 až TTP-012). Vyčlenění částí DPB do režimu PEOm/PEOv (DPB 9902/10, 9903/11, 1801/1, 
1801/8, 1702/2, /11, 9701/1, /10, /7, /14). DSO na DPB 1702/2 a 9701/14 jsou určené k zatravnění 
(SUt-049, SUt-050). Na zvážení je přerušení svahů nad poldrem v jižní části území biotechnickými 
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prvky, např. travnatými pásy (BT-026. Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec s relativně vysokým procentem přírodních ploch. Několik velkých půdních bloků je vhodné 
rozčlenit remízky či jinými plochami, než je orná půda - na základě historických map jsou v 
shapefile ESP (ekologicky stabilní plochy) vymezeny směry a plochy, kde původně orná půda 
nebyla. Právě zde je vhodné maximalizovat zadržování vody v krajině vhodnou terénní úpravou a 
vytvořením přechodného mokřadu, alejemi a výsadbami vzrůstných druhů domácích dřevin. 
Zadržování vody je mimo jiné důležité pro celé spektrum ekosystémových služeb jakým je 
stabilnější mikroklima krajiny, regulace odparu, ale také pro posílení populací živočichů, kteří jsou 
ohroženi vysycháním krajiny. 
 
Problémy v území: záměry v území představují riziko pro migračně významné území pro velké 
savce (MVÚ) - je zde vymezeno cca 12,4 ha různých zastavitelných ploch. Velmi doporučujeme 
další zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory (přesný průběh 
koridoru je znázorněn viz shapefile DMK). V MVU je zásadní stavět co nejméně (konflikt MVÚ a 
zastavitelného území je znázorněn v shapefile Konflikt_MVU_zastavitelne) Ve vrstvě Další VKP jsou 
vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Hlubočce (PRO-097), Opavy-Podvihova (PRO-096), 
Budišovic (PRO-094) a Kyjovice (PRO-099). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí účelové komunikace v západní části obce v návaznosti na sídlo; existence ploch hromadné 
rekreace v zachovalé nivě řeky Setiny 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme účelovou komunikaci, která by propojila severozápadní část obce s lesním komplexem 
na severu obce (nejlépe v podobě obnovy účelové komunikace v parcele č. 968/83), NUK-017. 
Navrhujeme stabilizovat a již nepřipouštět novou výstavbu objektů k rekreaci či bydlení v 
zachovalé nivě řeky Setiny. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: Vysoká prašnost na hlavních cestách díky dopravě z těžby kamenolomu v Bohučovicích. 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný areál (2 obydlené domy) se dvěma zchátralými hospodářskými budovami 
nacházející se v krajině (BRWN-012). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
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Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Stávající využití areálu je v rozporu s ÚP obce, bydlení je dle ÚP připuštěno pouze správcům či 
majitelům „zařízení“. Vzhledem ke stávajícímu využívání areálu navrhujeme zvážit, zda stávající 
funkční plochu v ÚP zachovat. Vyloučeny by měly být především provozy s pachovým a hlukovým 
zatížením. Vzhledem k blízkosti prameniště toku navrhujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě 
odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění 
odpadních vod. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Raduň 
Katastrální území: Raduň 
Výměra obce: 802 ha 

Podíl obce v okrscích: 

24 - PODVIHOVSKÝ VRCH 51,6% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 47,3% 
1 - OPAVA - KOMÁROV 1,1% 

  

Územní plán: 2015 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Při dotazníkovém šetření byl zmíněn problém, kdy při vyšších srážkách a zvýšených hladinách 
v korytě VT Raduňka je nutno provádět regulaci s využitím rybníku. 
Návrhy a doporučení: 
Problematiku regulace je možno vyřešit Manipulačním řádem problematického úseku, který 
stanoví postup regulace při konkrétních vodních stavech. 
V severní části katastru je navrženo provést odtrubnění a revitalizace odvodňovacích prvků. 
Opatření VVK-249 a 250 je převzato z podkladu Voda v krajině, stejně jako návrh nové malé vodní 
nádrže – opatření VVK 223, které je navrženo na linii VVK-249. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_026). 
Rozsáhlé bloky na severu nejsou erozně ohrožené. Erozně ohrožené jsou pouze DPB 3201/5 a 
3302/1 východně od zástavby. V území byly identifikovány tři nevýrazné DSO. Půdy v obci nejsou 
náchylné k větrné erozi, přesto je severní část území prostá výsadeb. ÚP z roku 2015 zmiňuje PEO 
pouze obecně. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí problémy s odtokem ze 
(zatravněných) svahů nad školou a návrhy ve studii města Opavy na erozně ohroženém DPB 
3302/1, nejsou ale v plánu (mimo kompetence obce). 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_026 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
Na blocích východně od zástavby jsou navržena opatření PEOm a PEOv doplněná o umístění 
biotechnických opatření (BT-029). Na plochých málo členěných blocích v severní části je 
doporučeno aplikovat opatření biotechnická – travnaté pásy, (travnaté) polní cesty, průlehy, 
větrolamy (BT-027, BT-028). Na zvážení je přerušení zatravněného svahu nad školou a odvedení 
vody do toku, to je ale spíše otázka protipovodňová. Na rozsáhlých blocích v severní části 
svažujících se k Opavě doporučujeme doplnit výsadby proti větrné erozi. Specifikace jednotlivých 
typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků 
a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Poměrně dobrý stav území až na sever obce, kde se nachází polní krajina (velký půdní blok) s 
málem přírodních hodnot. Je zde vhodné vytvořit nové biotopy např. tůně, mokřady či menší lužní 
les, které by chránily malé toky (viz shapefile ESP). Vyznačeny linie historické krajinné zeleně, 
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kterou by bylo účelné obnovit (aleje, remízky apod). Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality 
biotopů potenciálně vhodných pro VKP a tím zachování do budoucna pro další generace. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami směr Opava (PRO-077) a do Komárova (PRO-078). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí cyklostezka do Opavy; neudržovaná cykloturistická trasa Radegast do Suchých Lazců 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme vymezit novou účelovou komunikaci pro pěší a cyklisty mezi Opavou a Raduní (lze 
navázat na krajinnou studii Czernik a kol., 2015), NUK-016. Navrhujeme udržovat stávající 
cyklotrasu Radegast do Suchých Lazců (UUK-004).  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Skřipov 
Katastrální území: Hrabství, Skřipov 
Výměra obce: 2 022 ha 

Podíl obce v okrscích: 

18 - PTAČÍ VRCH 39,5% 
26 - SKŘÍPOV 29,5% 
32 - KUCHYŇKA 26,2% 
24 - PODVIHOVSKÝ VRCH 4,8% 
28 - PUSTÁ POLOM - HLUBOČEC 0,1% 

  

Územní plán: 2016 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno vybřežení toku při výjimečných situacích, což ale není 
časté. 
 
Návrhy a doporučení: 
V rámci návrhu byly vytipovány tři lokality k řešení vodohospodářských a ekologických problémů. 
Jedná se o údolnici východně od Skřipova, mezi komunikací na Hrabství a vodní nádrží Ešik. Zde je 
navrženo provést zatravnění údolnice s případným vytvořením kaskády nízkých přehrážek a 
doplnění doprovodné zeleně. Toto opatření (VNL 210) omezí distribuci erozního smyvu směrem 
k nádrži. Za přehrážkami by se mohly vytvořit menší tůně. 
Dalším návrhovým opatřením je revitalizace HOZ na východním okraji Skřipova (VNL-201) a 
revitalizace horního úseku koryta Setiny (VNL-202) v úseku mezi VN Úvěrák a hranicí katastru 
Skřipova. 
Východně od místní části Hrabství je v rámci územního plánu navržena výstavba několika malých 
vodních nádrž na vodním toku Setiny. Jedná se o katastrální hranici mezi Skřipovem a Hlubočcem – 
opatření VUP-211. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
S výjimkou západní části DPB 5001/1 nad tokem Hrabství není orná půda v obci významněji 
ohrožena, v obci na orné půdě se ani nenacházejí delší svahy, zástavba Skřipova a Hrabství není 
erozí ohrožena. Krátká erozně ohrožená nevýrazná DSO se nachází jižně od obce nad lokalitou 
plánované ČOV. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem poměrně dobře 
kryté. ÚP z roku 2016 neřeší erozi. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí, že 
obec je na kopci, oblasti vyznačené jako erozně náchylné odpovídají realitě, zemědělci hospodaří v 
souladu s konfigurací terénu a žádné výrazné problémy s erozí zde tedy nejsou. 
Návrhy a doporučení: 
Přísnější opatření PEOv je navrženo pouze na DPB 5001/1, který neleží nad zástavbou, ale je 
lokálně silně erozně ohrožený. Na několika dalších DPB a jejich částech (7119/10, 6004/15, 7104/7, 
7113/1, 7002/6, 6004/7 a 7119/8) je navrženo PEOm. Na DPB 3103/4 a DPB 5001/1 jsou navržena 
zatravnění na neohroženějších částech nad lesem (TTP-013, TTP-014). Mírnou DSO na DPB 7104/7 
je v ÚP navrženo vedení stoky jednotné kanalizace, pod DSO je plánovaná ČOV. Erozní ohrožení 
DSO (SUp-054) je řešeno opatřením PEOm na bloku. Opatření proti větrné erozi nejsou 
navrhována. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření 
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šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec má nejvyšší KES v celém SO ORP Opava díky plochám lesů, stav přírodních hodnot je 
poměrně dobrý až na nižší výměru biotopů. U větších půdních bloků je v shapefilu ESP znázorněno 
možné dělení alejemi. Malý vodní tok na východě obce je v jednom úseku bez dostatečné 
ochranné zóny - úsek, kde je vhodné ji doplnit, je vyznačen v ESP.  

Navýšení výměry biotopů by muselo proběhnout v lesích, tj. pomocí úpravy hospodářských plánů, 
což překračuje možnosti územního plánování. 

Mnoho historických cest a krajinných struktur z 19. století se do dnešní doby nezachovalo. Jako tzv. 
nášlapní kámen pro biodiverzitu by mohla sloužit obnovená linie vegetace východně od Hrabství 
(viz shape ESP). 

Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 330 m2 zastavitelných 
ploch. Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. Nová 
VKP lze vymezit podle shapefilu Další VKP, kde jsou vyznačeny 3 lokality s vyšší kvalitou biotopů a 
podílem TTP.  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x  
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých okolních. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami v rámci obce (PRO-103, PRO-104, PRO-105, PRO-109). 
Do okolních obcí pak návrhy směrem do Hlubočce (PRO-108), Jakubčovic (PRO-106), Staré Vsi 
(PRO-107) a Výškovic (PRO-110).     
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Rezervací U Leskoveckého chodníka nevede žádná turistická či cyklistická trasa nebo informační 
tabule; v blízkosti rezervace se nachází přírodní park Moravice, s nímž je PR propojena pouze 
jednou cyklotrasou č. 6078 vedoucí po hlavní komunikaci ze Skřipova do Fulneku; absence 
účelových komunikací - k lokalitě Do rybníčků, k rybníku Ešík ve východní části obce, k lesnímu 
komplexu severovýchodně od obce; absence možnosti stravování v obci (křižovatka cyklotras) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zpřístupnit stávající lesní komplex pro turisty formou turistických tras a cyklotras 
(NCT-002). Navrhujeme realizovat a vymezit zamýšlenou účelovou komunikaci k lokalitě Do 
rybníčků v ÚP obce. Navrhujeme prodloužit navrhovanou pěší stezku k plánovanému hřbitovu až k 
lesnímu komplexu severně od obce. Navrhujeme podpořit možnost stravování v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Prozatím využívaný zemědělský areál, který bude v budoucnu využit jen částečně stěhováním 
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stávajícího většinového zemědělského provozu a který vybíhá do krajiny (BRWN-013). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k blízkosti toku u zemědělského areálu navrhujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě 
odtoku vod, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních 
vod.  
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Slavkov 
Katastrální území: Slavkov u Opavy 
Výměra obce: 1 104 ha 

Podíl obce v okrscích: 

14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 54,6% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 26,4% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 17,9% 
15 - DOLNÍ ŽIVOTICE - LITULTOVICE 0,9% 
1 - OPAVA - KOMÁROV 0,2% 

  

Územní plán: schváleno zadání změny č. 2 
Pozemkové úpravy: 1998 (JPÚ), KPÚ Slavkov u Opavy k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem -  obec ohrožována především ze západní a severní strany. 
V obci je dále nedostatečně řešen stav a kapacita kanalizace, která slouží pro převedení 
povrchových vod přes celou zástavbu obce.  
Problémy s rozlivem vod z vodních toků – jižně od zástavby obce protéká vodní tok Hvozdnice, 
který v těchto místech přirozeně meandruje, při zvýšených průtocích dochází k rozlivu a ohrožení 
zástavby podél ulice Trní. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území katastru obce Slavkov byly v minulosti vypracovány dva projekty, které řeší erozní a 
odtokovou problematiku. Jedná se projekty „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011) a „Posouzení odtokových poměrů a návrh investičního záměru 
v obci Slavkov“ (2017). 
Návrhy z uvedených projektů byly převzaty a jsou zobrazeny v grafické příloze. 
K nejproblémovějším místům byl vytvořen polygonový zákres, který vymezuje problémovou 
lokalitu s doporučením dalšího řešení.   
VPL-008 – problémová lokalita, vznik povrchového odtoku, návrh řešení v investičním záměru, 
není dořešeno převedení vod pomoci kanalizace přes celou zástavbu obce, v ÚP v ploše vymezeno 
nové zastavitelné území, navrhuje se podmínka, že nová zástavba může vzniknout až po dořešení 
odvedení povrchových vod, v případě nevyřešení a realizaci nové zástavby dojde ke zhoršení 
stávajícího problému a zvýšení ohrožení stávající zástavby, variantně se může problémová lokalita 
řešit společně s návrhem nového obchvatu obce 
VPL-009 – problémová lokalita, vznik povrchového odtoku, návrh řešení v investičním záměru, 
záchytný příkop a úprava propustku 
VPL-005 – část zdrojového povodí závěrového profilu nacházející se níže u rybníku „Pod Kovalem“ 
(problémové místo SV-EP2, SV-VP5), v povodí jsou studii proveditelnosti vymezeny návrhy 
opatření, vzhledem k přetrvávajícím problémům a plánovanému rozšíření zástavby se 
doporučuje doplnit údolnici o návrh retenčního prostoru pro zachycení a transformaci 
povodňových průtoků 
VPL-006 – část zdrojového povodí závěrového profilu nacházející se níže u rybníku „Pod Kovalem“ 
(problémové místo SV-EP2, SV-VP5), v lokalitě jsou studii proveditelnosti vymezeny návrhy 
opatření, návrhy je doporučeno realizovat.  
VPL-007 – vymezené zdrojové povodí problémové lokality SV-VP4, řešeno návrhy ve studii 
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proveditelnosti, stěžejním návrhem je vytvoření retenčního prostoru pro zachycení povrchových 
vod podél Otického příkopu, návrhy studie je doporučeno doplnit o návrh stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku nacházející se nad silnicí I/46, stabilizací se rozumí zatravněný pás v šíři min. 
20 m, možnost doplnění o přehrážky. 
Problémové místo SV-VP1 a SV-VP3 – řešeno návrhem projektem ohrazování vodního toku 
Hvozdnice. 
Problémové místo SV-VP6 – nejedná se o problém vodního režimu krajiny. 
 
Dále je doporučeno řešit v obci stav a kapacitu kanalizace, do které jsou v současné době na 
mnoha místech svedeny povrchové odtoky z pozemků nacházející se kolem zástavby obce. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_029). 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011). Dále byla zpracována studie Posouzení odtokových 
poměrů a návrh investičního záměru v obci Slavkov (Ekotoxa, 2017) řešící problémy s odtokem na 
západní hranici zástavby. V dotaznících obec zmiňuje několik míst s problematickým odtokem. ÚP z 
roku 2014 (po 1. zm.) neuvádí protierozní či protipovodňová opatření. RURÚ uvádí problémy s 
erozí (obecně).  

Největší ohrožení plošnou erozí je na DPB 2003/1, 2006/11 a 1001/7 nad tratí nad rybníky na 
Hvozdnici jižně od zástavby. Méně ohroženy jsou DPB severně od silnice I/46, převážně na svazích 
údolnic a vodních toků. Bylo identifikováno 8 méně výrazných a jedna výrazná DSO. Půdy v obci 
nejsou náchylné k větrné erozi. Severní a západní strana obce (severně od silnice I/46) je otevřená 
proudění větru, je zde minimum výsadeb. 
 
Návrhy a doporučení 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_029 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti a odtokové 
studie, bloky, na nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, 
mez, příkop, interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Na nejohroženějších DSO v JV části území, nad rybníčkem severně 
od zástavby a na západní straně za zástavbou je navržena aplikace PEOv, na ostatních plochách, 
především s mírnými údolnicemi, pak PEOm. K zatravnění je doporučena SUt-080 a dvě menší 
lokality nad lesem. Biotechnická opatření jsou navržena na svažitých pozemcích nad tratí, na DPB 
2903/9, 9808/7, 9808/8 s dlouhými svahy, několika menších blocích severně od zástavby (viz 
Studie proveditelnosti) a na blocích západně od zástavby (odtoková studie). V severní části území a 
na západě jsou bloky vhodné k rozčlenění a doplnění výsadeb proti větrné erozi. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území ekologicky mírně nestabilní, s vyšší výměrou biotopů díky přítomnosti zvláště chráněných 
území. Celkem je potřeba vymezit cca 40 - 51 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP, tj. lesů a 
ploch se dřevinami, TTP, krajinné zeleně, ochranných pásů, vodní plochy apod.). 

Schematický návrh nových ekologicky stabilních ploch je dostupný v shapefile ESP.    

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 43 ha. Dalších 43 ha nových 
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ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní a další cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). Některé ze stávajících aleji by bylo 
vhodné rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m TTP). Je vhodné posílit pásy zeleně podél silnice č. 46.  

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině (viz shapefile ESP). Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů 
potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je průměrná (15,8%). Lesy se vyskytují pouze v jižní části obce (podél řeky Hvozdnice a 
na jih od Hertic. Severní část je bezlesá. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost na severu obce podél vodního toku. Z pohledu hodnocení se jedná 
jen o malé nebo lokální problémy, které z tohoto důvodu nejsou zobrazeny v hlavním výkresu. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých okolních obcí. Cyklistická a pěší doprava 
mezi sídly po stávajících, případně navržených cyklostezkách. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Hertic a Dolních Životic (PRO-059) a Opavy (PRO-
061).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nižší atraktivita krajiny - neudržované a chybějící účelové komunikace, absence rekreačně 
významné zeleně v severní části území 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme účelovou komunikaci (či obnovu v původní trase), která by obec propojila s lesním 
komplexem u Štáblovického Mlýna (NUK-020). Navrhujeme vymezit novou plochu krajinné zeleně 
v severní části území v návaznosti na sídlo, která by plnila funkci rekreační zeleně (park), NPRP-
011.  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Služovice 
Katastrální území: Služovice, Vrbka u Opavy 
Výměra obce: 599 ha 

Podíl obce v okrscích: 

6 - HNĚVOŠICE - SLUŽOVICE 93,3% 
5 - CHLEBIČOV - OLDŘIŠOV 6,7% 

  

Územní plán: 2002, proběhly změny č. 1 a 2 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem - obec ohrožována především ze severní strany, přítokem 
z údolnice směrem do intravilánu obce. Kritický bod nad zástavbou obce – v r. 2016 došlo k rozlití, 
naplnění rybníka, zaplavení hřiště u obecního úřadu. V obci je dále nedostatečně řešen stav a 
kapacita propustí a kanalizace, která slouží pro převedení povrchových vod z extravilánu při 
současném odvádění srážkových vod z intravilánu, přes zástavbu obce.  
 
Problémy se zrychleným odtokem ze zemědělských pozemků a z povodí – okolí obce je zemědělsky 
obhospodařováno a nachází se zde několik údolnic, do kterých se soustředí povrchový odtok z  
okolních zemědělských pozemků, na nichž není aplikováno žádné opatření protierozního 
charakteru.  
 
Problémy s odtokem z povodí ve vztahu k plánované zástavbě – V místě vtoku přívalových vod ze 
severní strany (KB) je plánována rodinná zástavba a obslužná komunikace.  
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 
 
zástavba Služovice 
VPL-227 – Střet navrhované zástavby na severním okraji obce je nutno řešit návrhem záchytného 
retenčního prostoru nad zástavbou.  
VNL-235 a 236 – Ve stávajících údolnicích je navržena revitalizace koryta a vytvoření dostatečného 
pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta. 
 
zástavba Vrbka 
V0P-228 – v územním plánu obce je navržena suchá retenční nádrž k ochraně zástavby osady 
Vrbka.  
VNL-237 a 238 – Ve stávajících údolnicích je navržena revitalizace koryta a vytvoření dostatečného 
pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_030). 
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Území obce je tvořeno zvlněnými bloky orné půdy s řadou nestabilizovaných drah odtoku a erozně 
ohrožených svahů nad toky a DSO. Zatímco zástavba Služovic není příliš ohrožena, do zástavby 
Vrbky ústí hned tři DSO. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem poměrně 
dobře kryté. ÚP z roku 2002 erozi neřeší, je v něm poněkud nevhodně situován poldr nad Vrbkou 
ze severu i z jihu; návrh ÚP z roku 2016 řeší erozi jen obecně, poldry nejsou explicitně vymezeny. 
RURÚ zmiňuje erozní ohrožení a problémy s odtokem ve Vrbce. Dotazníky uvádějí problémy s DSO 
severně nad Vrbkou, problém na DSO jižně od Vrbky byl vyřešen úpravou kanalizace, existují i 
možné další ohrožené lokality, ale neohrožují zástavbu. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_030 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
 
Vzhledem k množství erozně ohrožených ploch a DSO je na větší části bloků s ornou půdou 
navržena aplikace PEOm, nad zástavbou pak přísnějšího PEOv. Sedm identifikovaných DSO je 
výrazných a měly by být stabilizovány zatravněním či jiným účinným opatřením (SUt-055 až SUt-
061). Plánován je poldr severně nad zástavbou Vrbky. Doporučené výsadby proti větrné erozi 
zasahují od severu z Hněvošic na DPB 8202/9 a 7202/1. Specifikace jednotlivých typů opatření, 
stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se 
nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Ekologicky nestabilní území, stav je o něco málo lepší než v k.ú. s nejhorším hodnocením (př. 
Neplachovice a Stěbořice) díky většímu lesu na jihu k.ú. Velmi problematický je počet velkých 
bloků orné půdy a důsledky hospodaření na nich pro krajinu.  

Celkem je území potřeba vymezit - při uvážení velikosti katastru a jeho stavu - cca  48 ha 
ekologicky stabilních ploch (např. lesy, TTP, remízky, mokřadní plochy, plochy pro revitalizace, 
vodní plochy, aleje apod.)  

Nové biotopy: Zhruba polovina ploch tj. cca 24 ha by měly představovat nové biotopy, dalších 24 
ha může být více orientováno na produkci (např. druhově chudší zatravnění, plochy pro pěstování 
dřevinné biomasy apod.) 

Malé vodní toky: je potřeba doplnit ochranné zóny u toků v polích min 8 m z každé strany a plochy 
pro mokřady nebo lužní lesy, rozliv a akumulaci vody. Vhodné jsou revitalizace malých toků, 
vyčlenění tůní (viz shapefile ESP).  

Dělení půdních bloků: podél polních cest byly vymezeny směry, kterými je vhodné je dělit. Bylo 
vycházeno i z historického stavu krajinných struktur, např. zaniklých luk. Na místě těchto prvků je 
velmi vhodné vytvořit náhradní, nové krajinné prvky, které zlepší podmínky pro živočichy v území 
(např. koroptve, zajíce, motýly a další), mikroklima v lokalitě, budou působit jako klimatizační 
zařízení v krajině a zadržovat vodu.  

Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je průměrná (18%). Větší lesní komplexy se nacházejí v jižní části obce a menší lesík na 
severu (areál bývalých kasáren).  
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost ve východní části území, např. formou remízků nebo pásů lesa cest 
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nebo vodního toku. Z pohledu hodnocení se jedná jen o malé nebo lokální problémy, které z 
tohoto důvodu nejsou zobrazeny v hlavním výkresu. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a lesní plochy, které omezují přímou prostupnost 
krajiny po komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých okolních obcí.  
Návrhy a doporučení: 
Navržen směr propojení polními cestami mezi Služovicemi a Vrbkou (PRO-036) a dále ve směru 
Chlebičov a Štěpánkovice (PRO-037).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nepřístupná plocha zeleně navazující na obec – bývalý vojenský areál; neudržované účelové 
komunikace v krajině 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme udržovat stávající účelové komunikace v krajině, především komunikaci zajišťující 
přístup k lesnímu komplexu Velký Borek (UUK-005). Navrhujeme stabilizovat všechny stávající 
účelové komunikace v územním plánu obce. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Pouze částečně využívaný bývalý vojenský areál, který vybíhá do krajiny (BRWN-014). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Areál je v současnosti jedinou rekreačně významnou zelení v blízkosti obce, v případě využití areálu 
v budoucnu navrhujeme zachovat co nejvíce dřevin v rámci unikátní stávající mozaikovité 
struktury. Areálem vede koridor pro přeložku silnice I/46, záměr ze ZÚR, v rámci územního plánu 
není vedení trasy silnice upřesněno. Vedení trasy přes areál by vzhledem k charakteru stávající 
lokality a záměru obce nebylo vhodné, je potřeba, aby v rámci územního řízení obec obhájila své 
zájmy. Areál leží v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje II. stupně a prameniště vodního 
toku. Navrhujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě odtoku vod z areálu, která musí být v 
souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod.  
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Sosnová 
Katastrální území: Sosnová 
Výměra obce: 1 305 ha 

Podíl obce v okrscích: 

11 - MALÉ HERALTICE - KOŠETICE 60,7% 
8 - ÚBLO - POCHEŇ 21,4% 
12 - BRUMOVICE 17,9% 

  

Územní plán: 2017 
Pozemkové úpravy: KPÚ Sosnová k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření nebyly zjištěny žádné problémy, týkající se vodního hospodářství. 
Problematika erozního smyvu a ohrožení je řešena v jiné části. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro území obce Sosnová byla v minulosti zpracována studie PBPPO Mikroregionu Opavsko-
severozápad. V této studii byly zjištěny problémy s povrchovým odtokem a erozí. V rámci studie 
byla navržena opatření, která byla převzata a jsou zobrazena v hlavním výkrese. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_031). 
Zhruba na polovině pozemků s ornou půdou je mírné erozní ohrožení s malými ostrůvky silného 
ohrožení. Nejohroženější jsou DPB 3002/7 a 3002/6 nad silnicí na Horní Životice, dále DPB2001/2 a 
PB 2901 nad tokem Holina a jižně nad zástavbou. Lokálně jsou ohroženy DPB 4901/1, 4902/4 a 
4901/1 nad Anninou studánkou, DPB 1904/9, 3801/4, 3804/1, 1904/17 a další. Bylo identifikováno 
6 mírnějších DSO převážně zaústěných do toků. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou 
před větrem poměrně dobře kryté. 

ÚP z roku 2017 zmiňuje PEO pouze obecně a odkazuje na případné další podrobné studie. RURÚ 
zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádí, že Studií proveditelnosti PBPO byly vytipovány 
problematické erozní plochy, byly vypracovány i návrhy opatření – až do dokumentace pro DUR, 
návrhy nebyly přejaty do nového územního plánu, obec necítí potřebu tuto problematiku řešit. 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Opavsko-severozápad (Ekotoxa, 2011) a předtím též v Návrhu strukturálního řešení 
protierozních a protipovodňových opatření v povodí horní Opavy (EKOTOXA, Šindlar, T-Mapy, 
2008). 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_031 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
Ve Studii proveditelnosti PBPPO (Ekotoxa, 2011) byl navržen systém PEOm a PPO – kromě 
organizačních a biotechnických opatření v ploše povodí též systém průlehů na severní straně 
zástavby zachycující vodu odtékající z bloků a lesa severně od zástavby a odvádějící ji do toku na 
východě, průlehů na dlouhých svazích PB 2901 a revitalizací dvou úseků toků. Do ÚSK byly s 
menšími úpravami převzaty návrhy plošných PEO, s tím, že v případě problémů s odtokem je 
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možné realizovat podrobnější návrhy ze studie (viz část týkající se vody). Byla navržena tři lokální 
zatravnění (TTP-016 až TTP-018), realizace přísnějších PEOv jižně nad zástavbou a mírnějších PEOm 
na ostatních ohrožených plochách. Bloky, na kterých byla ve Studii umístěna biotechnická opatření 
(průleh, příkop), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření, převážně 
východně od zástavby (BT-040 a BT-041). Opatření proti větrné erozi nebyla navržena. Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Území ekologicky mírně stabilní, tedy ekologicky stabilnější plochy jsou ve srovnání s jinými obcemi 
relativně zastoupeny. Je zde avšak nižší výměra biotopů, tedy přírodně hodnotnějších ploch, 
kterou je vhodné rozšířit. Do některých polí doporučujeme vymezit plochy pro remízky či jiné 
krajinné prvky podporující zadržování vody a biodiverzitu (včetně drobné zvěře jako pěvci 
koroptve, zajíci) v krajině. Podobně u některých toků je velmi vhodné vyčlenit více místa pro 
zadržování vody či pro revitalizaci, které pozitivně ovlivňují zadržování vody a místní mikroklima 
Kvalitnější biotopy na západě katastru jsou už zahrnuty do lokálního biocentra. Ve vrstvě Další VKP 
jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází plochy, které omezují přímou prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých okolních obcí.  
Návrhy a doporučení: 
Navrženy směry propojení polními cestami do Lichnova (PRO-001), Malých Heraltic (PRO-002) a 
Brumovic (PRO-003). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Neudržované účelové komunikace v krajině; chybí pěší turistické propojení s lesním komplexem s 
PP Hůrky a PR Hořina; absence možnosti stravování a ubytování (křižovatka cyklotras, atraktivní 
krajina) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme udržovat stávající účelové komunikace v krajině, především téměř zaniklou účelovou 
komunikaci zajišťující přístup k lesnímu komplexu jihovýchodně od obce (UUK-006). Navrhujeme 
zrealizovat turistickou trasu či naučnou stezku, která by vedla lesním komplexem s PR Hořina a PP 
Hůrky (NT-001). Navrhujeme podpořit možnost ubytování a stravování v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný areál se dvěma budovami vepřína, který vybíhá do krajiny (BRWN-015). 
Návrhy a doporučení: 
Limitujícím prvkem v lokalitě je blízkost zástavby, čímž vzniká požadavek na dodržování limitů v 
oblasti hluku, znečištění ovzduší či zápachu. 
 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

107 

 

Stěbořice 
Katastrální území: Jamnice, Nový Dvůr u Opavy, Stěbořice 
Výměra obce: 1 774 ha 

Podíl obce v okrscích: 

14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 91,4% 
10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 5,7% 
15 - DOLNÍ ŽIVOTICE - LITULTOVICE 2,5% 
13 - VELKÉ HERALTICE 0,5% 

  

Územní plán: 2010 
Pozemkové úpravy: 2015 (KPÚ Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy), KPÚ Jamnice k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V katastru obce Stěbořice nebyly nalezeny závažnější vodohospodářské problémy. Nevhodné 
postupy při hospodaření na zemědělských pozemcích, erozní smyv a soustředěný odtok z pozemků 
bez aplikace PEO jsou řešeny v jiné části této ÚSK, zabývající se problematikou eroze. 
 
Návrhy a doporučení:  
Doporučeno postupně realizovat opatření navržená v rámci KoPÚ.  
VVK-001 – návrh retenční nádrže, realizace Povodí Odry s.p. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_032). 
V k. ú. Jamnice jsou problémy pouze v severním cípu území nad DPB 4303/1-5, 4402/8. Větší 
problémy byly identifikované na svazích údolnic a přítoků levostranného přítoku Velké severně od 
Stěbořic, byly zde identifikovány dvě ohrožené údolnice, jedna silně. Podobná situace je i jižně od 
zástavby, kde jsou ohrožené svahy nad Velkou a jejími přítoky, s pěti méně výraznými ohroženými 
údolnicemi. Nový Dvůr je ohrožený především erozí a odtokem z DPB 6808/2 z jihu. Do nivy Velké 
je zaústěna z jihu výrazná údolnice. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před větrem 
poměrně dobře kryté.  

ÚP z roku 2010 navrhuje pro ochranu zástavby suchou nádrž na toku Velká a travnatý pás s 
příkopem nebo průlehem na ochranu Nového Dvora. Novější KoPÚ (2015) navrhují úpravu 
hospodaření na DPB 5809/1, 5809/2, 5810 JV od Nového Dvora (TTP nebo pícniny), úpravu 
hospodaření na vrstevnicové v lokalitě Metlovec (DPB 5709/1), zatravnění údolnice mezi lokalitami 
Metlovec a Šíbovec (západní část DPB 5709/1), zatravnění údolnice v lokalitě Za větrákem (DPB 
5602/3) a správné hospodaření na lokalitě Šíbovec. Dále navrhuje vybudování záchytného příkopu 
(součást RBK) a rekonstrukci stávajícího jižně od Nového Dvora (RBK 6808/2) a dvou poldrů, 
severně a jižně od zástavby Stěbořic. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí 
problémy s erozí nad ZŠ a nad Jamnicí směrem k Březové, problémy jsou řešeny postupně v rámci 
realizace návrhů z KoPÚ; plánován poldr na Velké. Erozní a odtokové problémy řešila i Studie 
proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Opavsko-severozápad (Ekotoxa, 
2011) – v k. ú. Jamnice navrhuje 3 biotechnické prvky, rozsáhlejší zatravnění a plochy VENP. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_032 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a 
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krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
Návrhy KoPÚ a Studie proveditelnosti byly upraveny a převzaty do ÚSK, vzhledem k charakteru a 
rozsahu ohrožení je třeba aplikovat PEO na většině orné půdy v obci - PEOv nad zástavbou, PEOm 
především v severní a západní mírně ohrožené části území a doplnění biotechnických opatření na 
západě (DPB 6808/2) a severu (DPB 5602/3, okolí Jamnice) na rozsáhlých nebo svažitých blocích. 
Zatravnění je navrženo na dvou menších silně ohrožených lokalitách (DPB 5809/1, 4402/8, /12) a 
doporučeno je i zatravnění SUt-165 až SUt-167. Podrobnější řešení BT opatření je ve zpracované 
KoPÚ. V severní a JV části území je navrženo možné doplnění výsadeb. Specifikace jednotlivých 
typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků 
a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Jedná se o jednu z obcí s největšími problémy v oblasti ochrana přírody. Velmi problematický je 
počet velkých bloků orné půdy a důsledky hospodaření na nich pro krajinu.  
Celkem je území potřeba vymezit - při uvážení velikosti katastru a jeho stavu - cca 157 ha 
ekologicky stabilních ploch (např. lesy, TTP, remízky, mokřadní plochy, plochy pro revitalizace, 
vodní plochy, aleje apod.)  Doporučujeme z předchozích návrhů za témata Vodní režim a Ohrožení 
erozí sečíst výměru nových ploch zatravnění, biotechnických opatření a další nové zelené 
infrastruktury zahrnout ji do doporučených 157 ha ESP.  

Byl rovněž vytvořen schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz shapefile 
ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Tento návrh vychází v mnoha částech z historických 
krajinných prvků, které je vhodné obnovit.  

Nové biotopy: Zhruba polovina ploch tj. cca 78 ha by měly představovat nové biotopy, dalších 78 
ha může být více orientováno na produkci (např. druhově chudší zatravnění, plochy pro pěstování 
dřevinné biomasy apod.)   
Malé vodní toky: je potřeba doplnit ochranné zóny u toků v polích min 8 m z každé strany a plochy 
pro mokřady nebo lužní lesy, rozliv a akumulaci vody. Vhodné jsou revitalizace malých toků, 
vyčlenění tůní (viz shapefile ESP).  
Dělení půdních bloků: podél polních cest byly vymezeny směry, kterými je vhodné je dělit. Bylo 
vycházeno i z historického stavu krajinných struktur, např. zaniklých luk. Na místě těchto prvků 
nebo v jejich blízkosti je velmi potřebné vytvořit náhradní, nové krajinné prvky, které zlepší 
podmínky pro živočichy v území (např. koroptve, zajíce, motýly a další), mikroklima v lokalitě, 
budou působit jako klimatizační zařízení v krajině a zadržovat vodu.  
 
Přírodní hodnoty jsou v Stěbořicích reprezentovány zejména části PP Heraltický potok, která se v 
obci nachází. U PP je vhodné dodat ochranné zóny zatravnění mimo ochranného pásma ZCHÚ - z 
velké části se kryje s už vymezeným ÚSES, který vhodně přesahuje hranice PP. Dílčí doplnění 
ochranného pásma je ilustrováno v shapefile ESP. Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality 
biotopů potenciálně vhodných pro VKP (několik je jich na tocích, jedna lokalita se překrývá s ÚSES). 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (11,9%). Lesy jsou však rovnoměrně rozprostřeny po celém území obce. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost, pokud to bude možné z hlediska vlastnických vztahů, zejména 
podél vodních toků. Z pohledu hodnocení se jedná jen o malé nebo lokální problémy, které z 
tohoto důvodu nejsou zobrazeny v hlavním výkresu. 
 
Prostupnost krajiny  
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Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v obci a do některých sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženo propojení polní cestou v rámci obce ve směru Stěbořice - Jamnice (PRO-023). Propojení 
se sídly v okolních obcích jsou navrženy směry do Neplachovic (PRO-021), Jarkovic (PRO-022), 
Milostovic (PRO-024), Dolních Životic (PRO-025, PRO-027).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Památkou Heraltický potok, či po jejím obvodu, nevedou žádné turistické trasy či jiná značení; 
neudržované účelové komunikace v krajině 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme údržbu stávajících účelových komunikací v krajině v návaznosti na sídlo, včetně jejich 
zatraktivnění (např. výsadby ovocných dřevin), UUK-011, UUK-012, UUK-013. Navrhujeme obnovu 
zanikající účelové komunikace propojující obec Jezdkovice s lesním komplexem ve Stěbořicích 
(UUK-007). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Nevyužívaný rozsáhlý areál se zemědělskými, skladovacími a administrativními budovami 
exponovaný v krajině (BRWN-016). 
Nevyužívaný areál s budovou kravína, který vybíhá do krajiny (BRWN-017). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k blízkosti vodního toku pod areálem navrhujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě 
odtoku vod z areálu, která musí být v souladu s povolením vodoprávního úřadu k vypouštění 
odpadních vod. Navrhujeme posoudit potřebu návrhové plochy výroby a skladování (V-Z1) 
navazující na stávající brownfield, která výrazně zasahuje do volné krajiny.  
Vzhledem k blízkosti vodního toku pod kravínem tekoucím do cenného mokřadního území je nutné 
věnovat zvýšenou pozornost kvalitě odtoku vod z areálu, emisní limity v povolení vodoprávního 
úřadu k vypouštění odpadních vod musí být s touto skutečností v souladu. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Štáblovice 
Katastrální území: Lipina u Opavy, Štáblovice 
Výměra obce: 1 037 ha 

Podíl obce v okrscích: 

22 - DOMORADOVICE - LIPINA 57,1% 
17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 38,9% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 4,1% 

  

Územní plán: 2017 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem -  vymezený kritický bod (VÚV TGM), závěrový profil se nachází 
jižně od zástavby obce na bezejmenné VT 
Problémy s rozlivem vod z vodních toků – ohrožení zástavby podél vodního toku Hvozdnice, 
vymezeno záplavové území, menší problémy v lokalitě „Štáblovický Mlýn“ 
 
Návrhy a doporučení:  
Území katastru obce Štáblovice bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku. Navržená opatření ve studii byla již zapracována do ÚP obce. 
Ohrožení erozí, zemědělství  
Problémy k řešení: 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011).  
Erozní ohrožení: Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na 
území obcí Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011). Do územního plánu byly přejaty návrhy 
Studie proveditelnosti – ÚP doporučuje zajištění stabilizace tří údolnic, realizaci průlehů, resp. 
biotechnických prvků jižně nad zástavbou, na DPB 5202/13, /14 a výsadby mezí na 
nejohroženějších DPB 1404/15 a 3401/4.Na leteckých snímcích jsou zřetelné pásy na erozně 
blocích. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). V dotaznících je uveden problém se zanášením 
příkopů u silnice na Vendelín a Lipinu, zmíněna je i větrná eroze. 

Největší erozní ohrožení v ploše vychází na rozsáhlých DPB 1404/15, 3401/4, 3403/4 a 1404/9 v 
jihovýchodní části území a v pásu přiléhajícím k lesu u severní hranice. Byly identifikovány dvě 
erozně ohrožené dráhy odtoku.   Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, v severní části území 
a na jihu kolem Vendelína je malé množství výsadeb, přestože je zde větší množství účelových 
komunikací. 

 
Návrhy a doporučení: 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (Ekotoxa, 2011).  
Návrhy Studie proveditelnosti, potažmo z ÚP byly doplněny a převzaty do ÚSK. Na 
nejohroženějších blocích (viz výše) je navržena aplikace přísnějšího PEOv+umístění biotechnického 
opatření na přerušení svahu (meze, průlehu, travnaté pásy, střídání plodin), na ostatních 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

111 

ohrožených plochách je navržena aplikace PEOm, včetně bloku, na kterém se nachází údolnice 
SUp-098. Pět menších nejohroženějších lokalit je navrženo k zatravnění. Obě údolnice (SUp-097, 
SUp-098) jsou řešeny návrhem úpravy hospodaření na bloku, u jižní je na zvážení zatravnění 
alespoň dolní nejohroženější části. Severní část území a území kolem Vendelína je navrženo k 
doplnění výsadeb pro snížení účinků větrné eroze. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně 
jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se 
nacházejí v hlavní zprávě. Podrobnější návrhy opatření jsou ve studii a v ÚP. 
 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec s relativně dobrým stavem přírodních hodnot - dostatek lesů, bloky orné půdy nejsou až na 
jednu výjimku nadměrně velké, dosud existují kousky původních remízů a krajinných struktur, žel 
velká část z nich byla zničena.  
  
Doporučujeme se zaměřit na aktuální výzvy v krajině, a sice podporu stanovišť pro drobnou zvěř, 
lokalit pro zadržování vody a živočichů vázaných na mokřadní prostředí - ukázky možné lokalizace 
nových remízků, alejí, tůní a mokřadů jsou v shapefilu ESP. V některých polích by bylo velmi 
prospěšné vyčlenit plochy a obnovit původní remízky, které ještě v 19. století v krajině fungovaly, 
nebo remízky rozšířit.  
V úseku Uhlířovského potoka je potřeba rozšířit ochrannou zónu krajinné zeleně. (min 8 m z každé 
strany).  
  

Migrace: v migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 110 m2 zastavitelných 
ploch. Nejedná se o velkou plochu, nicméně další zastavitelné území doporučujeme vymezovat jen 
blízko intravilánu mimo MVÚ.Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně 
vhodných pro VKP. 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých okolních obcí.  
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti je doporučena realizace navržených záměrů PRO-062, PRO-063 a PRO-
064.  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí cyklistické značení vedoucí přes místní část Lipinu, které by danou obec (vesnickou 
památkovou rezervaci) dokázalo více zpopularizovat a propojit s PR Hvozdnice; chybí účelové 
komunikace v krajině, chybí propojení obce s Brankou u Opavy, potažmo atraktivitami u Hradce n. 
M.; neudržovaná účelová komunikace propojující obec s lesním komplexem východně od obce 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme cyklotrasu, která by vedla přes sídlo Lipinu (NC-002). Navrhujeme účelovou 
komunikaci podél Hvozdnice revitalizovanou nivou, viz Dolní Životice (NUK-006). Navrhujeme 
údržbu a částečné dobudování účelové komunikace, která obec propojuje s obcí Branka u Opavy 
(UUK-009). Navrhujeme udržovat účelovou komunikaci podél Uhlířovského potoka, která obec 
propojuje s lesním komplexem východně od obce (UUK-008). 
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Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Štítina 
Katastrální území: Štítina 
Výměra obce: 306 ha 

Podíl obce v okrscích: 

4 - HÁJ 60,0% 
3 - VELKÉ HOŠTICE 20,7% 
1 - OPAVA - KOMÁROV 19,3% 

  

Územní plán: 2014 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V obci, dle dotazníkového šetření, se nevyskytují žádné problémy vodohospodářského charakteru. 
Zemědělsky využívané pozemky jsou odvodněny koryty vodotečí, které jsou napřímeny a trasovány 
dle potřeb rozdělení jednotlivých honů. 
 
Návrhy a doporučení:  
VUP-220 – V severní části je návrhem ÚP vymezen koridor pro odlehčovací koryto řeky Opavy. 
Realizací tohoto odlehčovacího koryta bude snížen rozliv řeky Opavy v jižní části Kravař a severní 
části osady Dvořisko. 
VNL-232 a 233 – V trase stávajících koryt vodotečí je navržena revitalizace koryta a vytvoření 
dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta. 
V0P-228 – v územním plánu obce je navržena suchá retenční nádrž k ochraně zástavby osady 
Vrbka.  
VUP-221 – V severní části zástavby je dle ÚP navržena nová zástavba, která je chráněna širším 
záchytným zatravněným pásem s odvodňovacím korytem, zaústěným do Mlýnského náhonu. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Obec je bez erozního ohrožení (ani vodní, ani větrnou erozí). V obci jsou navíc vymezeny koridory 
pro přeložku silnice II/467 a vybudování odlehčovacího ramena Opavy, což zcela změní odtokové a 
erozní poměry v obci. ÚP z roku 2013 zmiňuje PEO pouze obecně. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí 
(obecně). Dotazníky uvádějí, že obec je bez ohrožení erozí. 
Návrhy a doporučení: 
Bez návrhů PEO.  
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Štítina se nachází v ekologicky nestabilní krajině. Výměra přírodně hodnotnějších ploch je ve 
srovnání s jinými obcemi hodnocenými za 3 mírně vyšší (8 %). Je vhodné vybrané biotopy více 
chránit, např. pomocí VKP. Pro zlepšení stavu je potřeba vyčlenit asi 26 ha pro nové ekologicky 
stabilních plochy (ESP, například obecní zeleň a lesy, zatravnění pásů podél toků a lesů, nové 
biotopy pro zadržování vody apod.) 

Byl vytvořen schematická lokalizace směrů nových ekologicky stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 40 - 50% nových ESP, tedy asi 13 ha (př. druhově bohaté lesy, 
mokřady, plochy pro revitalizaci toků, remízky). Dalších 13 ha nových ekostabilních ploch může být 
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jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro biomasu apod.) 

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). 

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině.  

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní háj nebo les tak, aby nový krajinný prvek 
členil velké půdní bloky. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny 
lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je téměř nulová (0,8%). Drobné lesíky se nacházejí podél některých vodotečí 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost tam, kde to bude možné z hlediska vlastnických vztahů, zejména 
podél ostatních vodních toků. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o 
orientační zákres nikoliv o přesné umístění. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolních obcích.  
Návrhy a doporučení: 
Navrženo propojení polní cestou ve směru do Komárova (PRO-080), Kravař (PRO-081) a Mokrých 
Lazců (PRO-082).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nízká atraktivita území obce - chybí účelové komunikace v krajině, chybí rekreačně významná 
zeleň, obecně cíle rekreace v krajině, ačkoli má obec velký rekreační potenciál 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zatraktivnit nivu řeky Opavy k rekreačním účelům - navrhujeme vymezit 
zaokruhované účelové komunikace s doprovodnou zelení (NPRP-012, NUK-013), plochy krajinné 
zeleně resp. plochy rekreace přírodního charakteru s přípustnými činnostmi, které nebudou 
snižovat ekologickou funkci niv (NPRP-013).  

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Těškovice 
Katastrální území: Těškovice 
Výměra obce: 917 ha 

Podíl obce v okrscích: 

30 - ÚDOLÍ SETINY 52,5% 
29 - TĚŠKOVICE 47,5% 

  

Územní plán: 1999, nový ve zpracování 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření nebyly zjištěny žádné problémy, týkající se vodního hospodářství. 
 
Návrhy a doporučení: 
V rámci Územního plánu je východně od zástavby navržena k realizaci soustava tří vodních nádrží 
na PB přítoku VT Sezina – opatření VUP- 208. 
Dále zde byl v rámci návrhu vymezen prostor pro vybudování retenční nádrže pro zachycení 
erozního smyvu a zpomalení povrchového odtoku. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
S výjimkou DPB 9203/5 jižně od zástavby je orná půda v obci ohrožena zhruba z poloviny mírně, 
pouze lokálně silně (PB 8203, DPB 9101/1, 0204/1, 0202/3, 0202/4). Na DPB 8302/1 a PB 8203 se 
nacházejí delší svahy. Nejproblematičtější je DPB 9203/5 s dlouhým svahem a velkým sklonem, s až 
extrémním erozním ohrožením v mírném zvlnění nad lesem. Erozně ohrožené DSO nebyly v obci 
identifikovány. Zástavba není smyvem ohrožena.  Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou 
před větrem poměrně dobře kryté. ÚP z roku 1999 ani návrh ÚP z roku 2017 neřeší erozi. RURÚ 
zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí, že na orné půdě v okolí obce se vzhledem k 
celkově vysoké sklonitosti terénu eroze vyskytuje, ale bez ohrožení zástavby, proto není chápána 
jako problém. 
Návrhy a doporučení: 
Přísnější opatření PEOv s umístěním BT opatření (BT-31) bylo navrženo na DPB 9203/5. Na 
ostatních ohrožených DPB a jejich částech je navržena úprava hospodaření (PEOm), s BT opatřením 
na DPB  8302/1 a PB 8203 (BT-030, BT-032). Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována. 
Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a 
znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec má vysoký KES a poměrně rozlehlou výměrou biotopů; výměra přírodních hodnot je tedy 
velmi dobrá a může sloužit jako příklad pro další obce. Cenná je zachovalá struktura krajinné 
zeleně, která je patrná i na historických mapách z 19. století. Doporučujeme ji více chránit (např. 
VKP). U polní cesty na západě katastru lze vymezit pás a doplnit alej (viz shapefile ESP), také i podél 
příjezdových cest. Obec má velmi solidní základ pro rozvoj přírodních hodnot pomocí vyhlašování 
VKP a vhodného managementu. Jižně od obce je zachovalý systém remízků, který by mohl být 
vyhlášen jako VKP. Několik nejzachovalejších biotopů lze vymezit jako VKP podle shapefilu Další 
VKP. 
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Lesnictví 
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nenachází ve větší míře plochy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do sídel v okolí obce.  
Návrhy a doporučení: 
Navrženo propojení směrem na Bítov (PRO-114). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení: X 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zachovat stávající stav krajiny příznivý pro rekreaci (stabilizovat stávající účelové 
komunikace a lesní plochy, chránit stávající krajinný ráz území a nezastavitelnost nivy Setiny). 
Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Částečně využívaný areál se zemědělskými budovami, který vybíhá do krajiny (BRWN-018). 
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Bylo zde zjištěno překročení preventivní hodnoty koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě.  
Návrhy a doporučení: 
Pro ochranu krajinného rázu navrhujeme doplnění izolační zeleně podél stávající (brownfieldu) a 
navazující návrhové plochy. 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
Omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání 
jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy.  
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Uhlířov 
Katastrální území: Uhlířov 
Výměra obce: 387 ha 

Podíl obce v okrscích: 

17 - ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV 90,5% 
16 - ÚDOLÍ HVOZDNICE 9,5% 

  

Územní plán: 2010, probíhá změna č. 1 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povrchovým odtokem -  definován kritický bod dle VÚV TGM, závěrový profil na hranici 
zástavby na toku Uhlířský potok, v ploše sběrného povodí potvrzen dotazníkovým šetřením 
problém s povrchovým odtokem vod, který především způsobuje zanášení bočních vodních nádrží 
Problémy s rozlivem vod z vodních toků – nebyly definovány 
 
Návrhy a doporučení:  
Území katastru obce Uhlířov bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku. 
 
Návrhy ze studie byly převzaty a jsou zobrazeny v grafické příloze. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení: 
Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011) – problémy se splachy z polí jsou z povodí nad rybníky 
(DPB 2203/4, 2203/10 a 2203/7) a k severu. Platný ÚP zmiňuje protierozní patření pouze obecně, 
ale ve výkresech jsou vyčleněny plochy krajinné zeleně v okolí vodních toků a rybníků (travnaté 
pásy a porosty) jako součást ÚSES. RURÚ zmiňuje ohrožení přívalovými srážkami a erozí (obecně). 
V dotaznících jsou uvedeny problémy s erozí na severu a nad rybníky (zanášení rybníků) a 
problémy na jihu se zanášením polní cesty. 
Největší erozní ohrožení v ploše je na severu na části DPB 1102/2, 1102/9 a 1102/1, nachází se zde 
výrazná ohrožená DSO. Další, méně ohroženou lokalitou je DPB 2203/7, resp. i DPB 2203/10 a 
2203/4 nad rybníky a potom DPB 1301/3 v jižní části území. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné 
erozi, v jihovýchodní části obce chybějí výsadby. 
Návrhy a doporučení: 
Řešením všech tří ohrožených lokalit (viz výše) je přerušení svahu biotechnickým opatřením 
zpomalujícím odtok, obdělávání po vrstevnici a dodržování vhodných osevních postupů. Jak po 
obou stranách nad rybníky, tak v severní a jižní části území má obec řadu liniových parcel (šířky 
zhruba 4-7 m, pravděpodobně původně přístupových cest k pozemkům), v současnosti rozoraných 
a převedených na ornou půdu. Část z nich je vhodně orientovaná po vrstevnici a umožňuje 
umístění biotechnického opatření na zpomalení odtoku, na některá opatření jsou parcely příliš 
úzké (travnatý pás by měl být široký aspoň 20 m, průleh by měl být širší apod.), ale umožňuje 
například provést výsadbu dřevin, umístit travnatou polní cestu, vytvořit hrázku, vyhloubit příkop 
na zpomalení odtoku, a především tak usměrnit obdělávání okolních pozemků po vrstevnici. 
Využití obecních parcel pro umístění biotechnických opatření koneckonců navrhuje i Studie 
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proveditelnosti.   
S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti, bloky, na 
nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření (polní cesta, průleh, mez, příkop, 
interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako bloky vhodné pro realizaci 
biotechnického opatření (BT-x). Jedná se o všechny výše zmiňované ohrožené bloky orné půdy. Na 
těchto blocích je též navrženo dodržování PEOv (nad rybníky) a PEOm (na ostatních ohrožených 
plochách), v souladu s územním plánem navrhujeme zatravnění cípu DPB 2203/4 nad rybníkem 
Uhlířov I a umístění travnatého pásu v dolní části DPB 2203/7. Samozřejmostí by mělo být 
ponechání travnatého pásu kolem vodních toků (Uhlířovský potok). V JV části území obce 
navrhujeme doplnit výsadby proti větrné erozi. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako 
obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v 
hlavní zprávě.  
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Relativně nízké KES v území i výměra biotopů indikují důležitost vytvořit nové ekologicky stabilní 
plochy (ESP) s využitím vhodným pro obec Uhlířov. Celková výměra ESP by se měla pohybovat 
kolem 17 ha, taková rozloha by zlepšila i mikroklima, mohla přispět k navýšení zásob vody v území 
a zároveň biodiverzitě. Přibližně 50% tj. 8 ha by měly představovat přírodně blízké plochy např. 
plochy a linie domácích dřevin, obnovené historické remízky. 17 ha se může jevit jako poměrně 
velká plocha, ve skutečnosti je to výměra menšího pole, která vhodně rozdistribuovaná v krajině 
může prokázat obrovskou službu. Ukázkové vymezení směrů, kde by mohly být ESP doplněny, je v 
shapefilu ESP. Přírodní hodnoty prezentuje ZCHÚ Hvozdnice, s jeho výjimkou je ovšem zde málo 
kvalitních biotopů. Priorita vymezování nových VKP není až tak vysoká. V případě zájmu obce lze 
vymezit další VKP podle vrstvy Další VKP (lokality biotopů potenciálně vhodných pro registrovaná 
VKP).  
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je průměrná (24,2%). Lesy jsou soustředěny na severním a jižním okraji obce, střed je 
bezlesý 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se mírně zvýšit lesnatost ve střední a východní části obce, pokud to bude možné z 
hlediska vlastnických vztahů - zejména podél vodních toků a cest. Z pohledu hodnocení se jedná 
jen o malé nebo lokální problémy, které z tohoto důvodu nejsou zobrazeny v hlavním výkresu. 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolí obce.  
Návrhy a doporučení: 
Navržena propojení polní cestou ve směrech do Slavkova (PRO-065), Otic (PRO-066) a Branky u 
Opavy (PRO-067). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Chybí značené propojení regionálně významné PR Hvozdnice a PP Otická sopka s Brankou u Opavy, 
potažmo Hradcem n. M., ačkoli v krajině existuje síť účelových komunikací, po kterých by značení 
mohlo vést; neudržované účelové komunikace vedoucí do Branky, resp. na Hradec n. M.; absence 
rekreačně významné zeleně v návaznosti na sídlo (nízká atraktivita území) 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme údržbu a částečné dobudování účelové komunikace, která obec propojuje s obcí 
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Branka u Opavy (UUK-009). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Velké Heraltice 
Katastrální území: Košetice ve Slezsku, Malé Heraltice, Sádek u Opavy, Tábor ve Slezsku, Velké 
Heraltice 
Výměra obce: 3 932 ha 

Podíl obce v okrscích: 

11 - MALÉ HERALTICE - KOŠETICE 42,7% 
13 - VELKÉ HERALTICE 33,6% 
10 - HLAVNICE - JAKARTOVICE 20,5% 
12 - BRUMOVICE 1,7% 
14 - VLAŠTOVIČKY - STĚBOŘICE 1,2% 

  

Územní plán: 2010 
Pozemkové úpravy: 2016 (KoPÚ Košetice ve Slezsku, Malé Heraltice a části Velkých Heraltic), KPÚ 
Velké Heraltice k zahájení, KPÚ Sádek u Opavy k zahájení, KPÚ Tábor ve Slezsku k zahájení 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
k.ú. Malé Heraltice – potenciální ohrožení přítokem povrchových vod ze západních svahů, které 
jsou ukloněny směrem k zástavbě, v území jsou dále stanoveny dva kritické body, které však z 
hlediska potenciálního rizika byly vyloučeny 

k.ú. Košetice – jihozápadní svahy nacházející se nad zástavbou představují riziko vzniku 
problémových odtoku vod, který se dostává do zástavby, další potenciální riziko představuje 
údolnice, která přivádí vody ze svahu nacházející se severně od zástavby, v této údolnici je také 
stanoven kritický bod 

k.ú. Sádek – nebyly zjištěny významnější vodohospodářské problémy 

k.ú. Velké Heraltice – nebyly zjištěny významnější vodohospodářské problémy 

Návrhy a doporučení 
Pro zlepšení vodohospodářské situace v území je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin). 

k.ú. Malé Heraltice – zpracován projekt KoPÚ, který dostatečně řeší odtokovou problematiku, 
v KoPÚ je ve jihovýchodní části nad zástavbou ve svahu navržen průleh, který zachytí a usměrní 
odtok vod do recipientu 

k.ú. Košetice – zpracován projekt KoPÚ, který dostatečně řeší odtokovou problematiku, v KoPÚ je 
ve východní části nad zástavbou ve svahu navržen průleh, který zachytí a usměrní odtok vod do 
recipientu, dále je navržena stabilizace údolnice, která přivádí vody ze severu, tento návrh je 
vhodně doplněn o organizační opatření na okolních pozemcích v blízkosti údolnice 
VVK-003 – vymezený návrh vodní nádrže, zdroj „voda v krajině“ 
 



Územní studie krajiny 
  SO ORP Opava 

121 

k.ú. Velké Heraltice a Sádek je řešen návrhy PBPPO mikroregionu Opavsko-severozápad, návrhy 
jsou zobrazeny v grafické příloze. 
VVK-002 – vymezený návrh vodní nádrže, zdroj „voda v krajině“ 
VNL-010 – v nivě vodního toku Heraltický potok je navržena vodní nádrž, variantně se může jednat 
o retenční nádrž 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_027-8). 
Území je erozně ohroženo v několika lokalitách, problémy jsou nad Malými Heralticemi od jihu i 
severu, vyšší ohrožení je na DPB 2201/2, potom bývají problémy západně od Košetic s odtokem z 
DPB 2304/1 a 2301/7, lokální ohrožení bylo identifikováno nad Heraltickým rybníkem a 
Heraltickým potokem poblíž Velkých Heraltic. Plošně nejrozsáhleji a nejvýznamněji je ohroženo k. 
ú. Sádek, silně je ohroženo prakticky celé území severně a východně od zástavby Sádku, plus DPB 
8404/11 u Židovského vrchu. V území bylo identifikováno několik mírně ohrožených DSO a dvě 
DSO ohrožené výrazně – nad Heraltickým rybníkem a zdrojnice přítoku Heraltického potoka na 
DPB 8301/1 a 7302/1.  Dle informací z obce při vhodném hospodaření není s erozí nad zástavbou 
problém (zemědělci dodržují vhodný osev). Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi a jsou před 
větrem poměrně dobře kryté. 

ÚP z roku 2010 erozi neřeší. KoPÚ proběhly na k. ú. Košetice, Malé Heraltice a části Velké Heraltice 
(ukončeny 2016) a navrhují systém opatření. RURÚ zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky 
uvádějí, že erozně ohrožené plochy se vyskytují nad Košeticemi (po změně hospodaření bez 
problémů), z jihu nad Malými Heralticemi (po změně hospodaření bez problémů, průleh navržený 
ve studiích nerealizovaný, nejsou prostředky), dále ze severu nad M. Heralticemi a problematická 
plocha západně od Sádku (po změně hospodaření bez problémů). Eroze a odtok byly podrobně 
řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Opavsko-
severozápad (Ekotoxa, 2011) a předtím v Návrhu strukturálního řešení protierozních a 
protipovodňových opatření v povodí horní Opavy (EKOTOXA, Šindlar, T-Mapy, 2008). 

Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_027-8 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické 
a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
Návrhy ze studií PBPPO byly promítnuty do KoPÚ. Z biotechnických prvků navrhuje KoPÚ záchytné 
průlehy na ochranu intravilánu JZ od Malých Heraltic a západně od Košetic a svodný průleh na 
převedení odtoku z DSO jižně od Malých Heraltic. Tyto prvky je třeba převzít z dokumentace KoPÚ. 
V rámci KoPÚ (M. Heraltice, Košetice) je vymezen systém plošných opatření (AGT, VENP, TTP), 
který je s úpravami zapracován i do ÚSK. K. ú. Velké Heraltice a Sádek je řešen studií 
proveditelnosti, opatření v ní navržená jsou s úpravami přejata – jedná se o méně ohrožené plochy 
nebo plochy s mírnou DSO v režimu PEOm (DPB 9001/1, 9001/2, část 9204/2, 9306/4, 8404/1, 
6503/1) a plochy nad zástavbou (DPB 0203/1, 0205/1) nebo mimo zástavbu, ale silně ohrožené 
(Sádek – 7302/1, 6301/6, 6301/3, 7402/6, 7403/5, 8404/11, 7508/1). Navrženy jsou dvě DSO k 
zatravnění. Odtokové a erozní poměry v blízkosti zástavby ovlivní případná výstavba obchvatů V. a 
M. Heraltic. Navrhujeme doplnit výsadby v severovýchodním cípu území a na blocích JZ od 
zástavby Velkých Heraltic. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady 
hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Obec má ve srovnání s většinou ORP nadprůměrnou rozlohu ZCHÚ. Ekologicky se jedná o mírně 
nestabilní území, tedy spíše horší stav, s výskytem velkých půdních bloků, kde je vhodné obnovit 
historické krajinné prvky. Pozitivní je fakt, že v západní části území a podél některých polí na jihu už 
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zelená infrastruktura je - tím se lze inspirovat.  

Území obce je velmi rozlehlé, proto výměra nových ekologicky stabilních ploch (ESP) potřebných 
pro zlepšení stavu krajiny dosahuje 174 ha. Doporučujeme z plánu společných zařízení (PSZ) a 
předchozího návrhu za téma Eroze sečíst výměru nových ploch zatravnění, biotechnických prvků a 
další nové zelené infrastruktury zahrnout ji do doporučených 174 ha ESP.   

Byl rovněž vytvořen schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz shapefile 
ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Tento návrh vychází v mnoha částech z historických 
krajinných prvků, které je vhodné obnovit. Mnoho historických krajinných prvků (remízky, meze 
atd.) totiž zaniklo a s ohledem na současná rizika v krajině je maximálně důležité vybudovat jejich 
náhradu v opodstatněném rozsahu (která může vycházet z historického stavu a být vhodně 
upravená podle současných podmínek v krajině).  

Je potřeba se zaměřit na tvorbu nových biotopů - v katastru je jich aktuálně 15% (i díky ZCHÚ), což 
je poměrně solidní stav. Ze 174 ha nových ESP by optimálně 35 - 40% mělo být biotopů, zbytek 
mohou být produkční nebiotopové plochy, které nicméně ESP navyšují. Klíčové jsou malé vodní 
toky (prostor pro revitalizace a ochranné pásy), nové mokřady a remízky. V shapefile ESP je 
ilustrována možná distribuce nových ESP.  
 
Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x  
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v obci a do některých sídel v okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Navržena propojení polními cestami mezi sídly Velké Heraltice, Malé Heraltice, Košetice, Tábor a 
Sádek (PRO-008, PRO-009, PRO-010, PRO-011, PRO-012, PRO-013) a propojení do Brumovic (PRO-
006). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Rezervací PR Hořina či přírodní památkou Hůrky, ani směrem k uvedeným ZCHÚ, nevedou žádné 
turistické trasy; chybí účelová komunikace, která by Velké Heraltice propojila s lesním komplexem 
severozápadně od obce; neudržované a chybějící účelové komunikace v návaznosti na sídlo Malé 
Heraltice; nízká atraktivita okolí sídla Košetice 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zrealizovat turistickou trasu či naučnou stezku, která by vedla podél zachovalé řeky 
Hořiny a lesními komplexy s PR Hořina a PP Hůrky (NT-001). Navrhujeme účelovou komunikaci, 
která by Velké Heraltice propojila s lesním komplexem severozápadně od obce (NUK-021). 
Navrhujeme systém okružních účelových komunikací s doprovodnou zelení (NUK-034) a okružní 
systém k lokalitě Skalka v Malých Heralticích (NUK-035). Navrhujeme účelovou komunikaci, která 
by Malé Heraltice propojila s lesním komplexem západně od sídla (NUK-022). Navrhujeme okružní 
systém účelových komunikací s doprovodnou zelení okolo sídla Košetice (NUK-036). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
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Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
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Velké Hoštice 
Katastrální území: Velké Hoštice 
Výměra obce: 1 004 ha 

Podíl obce v okrscích: 

3 - VELKÉ HOŠTICE 63,6% 
5 - CHLEBIČOV - OLDŘIŠOV 29,1% 
1 - OPAVA - KOMÁROV 7,3% 

  

Územní plán: 2015 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
Problémy s povodňovým průtokem řeky Opavy -  obec je ohrožována zátopou při povodňových 
stavech v řece Opavě. V minulosti byla vybudována ochranná hráz zástavby, která je v územním 
plánu navržena ke zvýšení. 
 
Problémy se zrychleným odtokem ze zemědělských pozemků – východně od zástavby obce se 
nacházejí dvě údolnice, odvádějící povrchový odtok z okolních zemědělských pozemků, na nichž 
není aplikováno žádné opatření protierozního charakteru.  
 
Problémy s odtokem z povodí ve vztahu k plánované zástavbě – jedná se o lokalitu na severním 
okraji zástavby – lokalita U Kříže. V tomto místě je plánována zástavba nových rodinných domů, 
v místě, kde může docházet k periodickému zaplavování plochy, nejen vymezené k zástavbě, ale i 
okolních RD. Realizace plánované zástavby je podmíněna realizací retenčního prvku - poldru, 
případně návrhu jiného řešení k ochraně plánované zástavby, případně odborného posouzení 
velikosti extravilánového povrchového přítoku na plánovanou zástavbu. 
 
Návrhy a doporučení:  
Pro zlepšení vodohospodářské situace v katastru je potřebné, aby při obhospodařování 
zemědělských pozemků byla důsledně dodržována protierozní opatření jak technického, tak 
biologického charakteru (osevní postupy a skladba plodin) a to zejména v severní části katastru 
VUP-228 – Zvýšení stupně ochrany zástavby před rozlivem povodňového průtoku v řece Opavě je 
v územním plánu řešena zvýšením stávající protipovodňové hráze o cca 0,70 m. 
VPL-233 – Realizace plánované zástavby je podmíněna návrhem retenčního prvku - poldru, 
případně návrhu jiného řešení k ochraně plánované zástavby, nebo alespoň odborného posouzení 
velikosti extravilánového povrchového přítoku na plánovanou zástavbu. 
VNL-229 až 231 –. Ve stávajících údolnicích a korytech toků je navržena stabilizace koryta a 
vytvoření dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – 
revitalizace VT. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Vyskytují se zde velké půdní bloky, které plošně zaujímají značnou část katastrálního území obce 
(zejména VB_033-4) 
Plošné ohrožení bylo identifikováno pouze v SZ části území na DPB 2702/3 a 2701/1 nad místní 
vodotečí. V území bylo dále identifikováno 4 výrazné, delší, a 3 nevýrazné DSO, všechny v severní 
polovině území, žádná neohrožuje intravilán Velkých Hoštic, dvě DSO v severním výběžku ústí do 
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zástavby Chlebičova. Půdy v obci nejsou náchylné k větrné erozi, přesto je severní část území 
prostá účinných výsadeb. ÚP z roku 2015 zmiňuje PEO pouze obecně, je vymezen prostor pro poldr 
na hranicích s Chlebičovem pro ochranu zástavby Chlebičova. V RURÚ se eroze se nezmiňuje. 
Dotazníky uvádějí, že zde býval problém s erozí, ale byl vyřešen vhodnými osevními postupy a voda 
je odváděna kanalizací; jiné lokality nepředstavují problém. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_033-4 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení ekologické 
a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 
Je navrženo PEOv na blocích s DSO nad Chlebičovem, případně zatravnění DSO (SUt-020, SUt-021, 
SUt-025, SUt-028). Dále jsou navržena PEOm na DPB 2701/1 a 2702/3 SZ nad Velkými Hošticemi a 
na DPB s DSO 1701/3 a rozdělení ne příliš svažitých, avšak rozsáhlých DPB 1701/3, /9, /11 
biotechnickým opatřením (BT-012). Méně výrazné DSO (SUp-029, SUp-030, SUp-064) jsou řešeny 
úpravou hospodaření na pozemku (PEOm, BT). Navrženo je též doplnění výsadeb proti větrné erozi 
na rozsáhlých blocích v severní části obce (především DPB 1701/11, DPB 2702/3). Specifikace 
jednotlivých typů opatření, stejně jako obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování 
vodních toků a nádrží, se nacházejí v hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Krajina na území k.ú. Velkých Hoštic spadá do ekologicky nestabilního území. Částečně zachovalá 
je krajinná struktura na JZ obce.  

Pro skutečné zlepšení stavu co se týče biodiverzity i dalších ekosystémových služeb jako zadržování 
vody v krajině je potřeba vymezit cca 82 ha nových ekologicky stabilních ploch (ESP) - území obce 
je rozlehlé a v poslední dekádě podle dat Českého statistického úřadu docházelo k dalšímu 
zhoršování.  

Byl vytvořen schematický návrh nových ekologicky stabilních ploch (viz shapefile ESP).    

Nové biotopy: by měly tvořit min 50% nových ESP, tedy asi 41 ha. Dalších 41 ha nových 
ekostabilních ploch může být jiného typu (př. druhově chudší zatravnění, výsadby dřevin pro 
biomasu apod.) 

Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu (a započítat do výměry nových ESP). 

Malé vodní toky: kolem malých toků v polích je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z 
každé strany, na vhodných místech přidat místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno 
zadržování vody v krajině. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

Obecní lesy: je velmi vhodné vyčlenit plochu pro obecní háj nebo les tak, aby nový krajinný prvek 
členil velké půdní bloky. Příklad je uveden v shapefilu ESP.  

Ve vrstvě Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů potenciálně vhodných pro VKP. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení:  
Lesnatost je nízká (1,4%). Lesy se vyskytují jen podél vodních toků na jihu obce. 
Návrhy a doporučení: 
Doporučuje se zvýšit lesnatost na severu obce nejlépe doplněním další remízků nebo rozšířením 
stávajících remízků. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační 
zákres nikoliv o přesné umístění. 
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Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel v okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Navržena propojení polními cestami ve směru Chlebičova (PRO-039) a Kravař (PRO-040).  
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení:  
Nízká atraktivita severní části území obce - slepě zakončená třešňová alej, obecně chybějící účelové 
komunikace a plochy přírodního charakteru s rekreační funkcí 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme účelové komunikace s doprovodnou zelení v severní části území v návaznosti na sídlo, 
které by plnily také funkci rekreační, navrhujeme propojení obce se zelenou turistickou trasou a 
přírodní památkou Odkryv v Kravařích (NUK-023). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
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Vršovice 
Katastrální území: Vršovice u Opavy 
Výměra obce: 794 ha 

Podíl obce v okrscích: 

24 - PODVIHOVSKÝ VRCH 61,6% 
2 - OTICE - SLAVKOV - RADUŇ 38,4% 

  

Územní plán: 2014 
Pozemkové úpravy: neproběhly 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
Problémy k řešení:  
V rámci dotazníkového šetření nebyly zjištěny žádné problémy, týkající se vodního hospodářství. 
Problematika erozního smyvu a ohrožení je řešena v jiné části. 
 
Návrhy a doporučení: 
V rámci návrhu byla navržena revitalizace a doplnění doprovodné zeleně koryta Vršovického 
potoka, vč. jeho PB bezejmenného přítoku – opatření VNL 226 a 227. Pro zjištění kvality vody je 
navržen orientační monitoring vody Vršovického potoka nad soutokem s PB přítokem, s ohledem 
na blízkost skládky odpadů. 
Ohrožení erozí, zemědělství 
Problémy k řešení:  
Bloky orné půdy jsou erozí ohroženy jen lokálně, část pozemků nad zástavbou a Vršovickým 
potokem je zatravněna. Nejohroženější je severní část DPB 5401/1 a části DPB 6407/1, /3, /4. Na 
území byla identifikována jedna nevýrazná DSO směřující k severu. Půdy v obci nejsou náchylné k 
větrné erozi a jsou před větrem poměrně dobře kryté. ÚP z roku 2014 zmiňuje PEO obecně, v 
návrhu je několik IP rozptýlených po krajině s protierozní nebo krajinotvornou funkcí. RURÚ 
zmiňuje ohrožení erozí (obecně). Dotazníky uvádějí, že nejsou problémy s erozí, plochy, které jsou 
v podkladech vyznačeny jako erozně ohrožené, jsou vesměs zatravněné, zemědělci hospodaří lépe 
než v minulosti. 
Návrhy a doporučení: 
V návrhu jsou DPB 6407/1, 6407/4 a ohrožená část DPB 5401/1 určeny pro aplikaci PEOv. Na DPB 
5404/15 a na blocích severně od zástavby by měla být situována biotechnická opatření na 
přerušení svahu (BT-033, BT-034) a upraveno hospodaření (PEOm). PEOm je navrženo i na DPB 
4402/4, 5501/1 a 5501/2. Nevýrazná DSO (SUp-065) je řešena úpravou hospodaření na bloku. I na 
travnatých pozemcích je možné realizovat BT opatření navržená v ÚP na zpomalení odtoku. 
Opatření proti větrné erozi nejsou navrhována. Specifikace jednotlivých typů opatření, stejně jako 
obecné zásady hospodaření šetrného k půdě a znečišťování vodních toků a nádrží, se nacházejí v 
hlavní zprávě. 
Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  
Ochrana přírody 
Podobně jako obec Těškovice, i tento katastr má v území mimo les zachovalou strukturu krajinné 
zeleně, která odpovídá historickému stavu z 19. století, což je velmi pozitivní. Krajinná zeleň v 
území tedy představuje skutečně cennou přírodní hodnotu, kterou by bylo možné více chránit 
např. jako VKP (viz shapefile Další VKP). Na severu vymezen jeden segment vhodný pro vlhkomilná 
společenstva a podporu zadržování vody v krajině, např. tůně či větší výsadbu stromů. Ve vrstvě 
Další VKP jsou vymezeny lokality biotopů, které je možné zvážit registrovat jako VKP.  Jeden z 
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navrhovaných segmentů na severovýchodě je z větší části v k.ú. Raduň. 
 
Lesnictví 
Problémy k řešení: x  
Návrhy a doporučení: x 
 
Prostupnost krajiny  
Problémy k řešení:  
Na území obce se nenachází ve větší míře plochy, které omezují přímou prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do sídel v okolí obce. 
Návrhy a doporučení: 
Navrženo propojení polními cestou ve směru do Chvalíkovic (PRO-073). 
Rekreace a turistický ruch  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme zachovat stávající stav krajiny příznivý pro rekreaci (stabilizovat stávající účelové 
komunikace a lesní plochy, chránit stávající krajinný ráz území). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 
Brownfields v extravilánu a kontaminace  
Problémy k řešení:  
Byla zde vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prachové částice. 
Návrhy a doporučení: 
Ke snížení imisní zátěže lze v rámci ÚSK přispět alespoň opatřeními k omezení prašnosti ze 
zemědělské činnosti a větrné eroze.  
 
 
 


