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Obec Branka u Opavy, k.ú. Branka u Opavy, sídlo Branka u Opavy 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Obec se poprvé připomíná v pramenech vztahujících se k roku 1257. Zástavba sídla Branky u Opavy 
byla založena v cca 300 m širokém údolí vodního toku Moravice, která protéká sídlem ve směru jih – 
sever, nad pravým břehem řeky Moravice, jako lánová ves. Na levém břehu byl vybudován mlýn 
Brankner Mühle a hospodářská usedlost Niederhof (Dolní Dvůr) hradeckého velkostatku Lichnovských.  
V roce 1862 byly v obci založeny mlýny a tkalcovny Branecké železárny. Železnice byla postavena v 
letech 1872 a 1873. Významnou památkou obce je kaple Nejsvětější Trojice, která však není 
dominantou sídla. 
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Vzhledem k hospodářskému zázemí obce se se zástavba postupně rozšířila po obou březích Moravice 
a jižním směrem k Hradci nad Moravicí, kde již došlo ke srůstání zástavby. 
Západním směrem od zástavby je z části zalesněný kopec Hanuše (427 m n. m.), jehož svahy částečně 
zasahují do území Branky u O. a z východní strany Branecký kopec (377 m n. m.), ze kterého je výhled 
do opavské nížiny a při dobré viditelnosti je výhled na Jeseníky a horu Praděd. 
V současné době je zástavba obce rozdělena jak řekou Moravicí, tak obcí prochází západně od 
Moravice silnice I/57, ve směru sever – jih, a podél této silnice je vedena železniční trať z Opavy do 
Hradce nad Moravicí, s železniční stanicí. 
Zástavba mezi Hradcem nad Moravicí a Brankou u Opavy je tvořena několika rodinnými domy a 
výrobním areálem tvořeným pásem výrobních hal situovaných východně od silnice I/57.  
Dolní Dvůr, který je situován západním směrem od obytné zástavby Branky u Opavy, je využíván 
zejména jako výrobní areál s dřevozpracujícím průmyslem (pila). 
 
Zástavba obce je převážně obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, tj. ornou půdou, 
trvalými travními porosty s drobnými remízky. Obhospodařované pozemky jsou zpřístupněny sítí 
polních cest. Krajina je mírně zvlněná jižním směrem k Hradci nad Moravicí, severním směrem přechází 
do rovinatého území. 
Krajina navazující na zástavbu sídla není z turistického hlediska příliš zajímavá, kromě kopce Hanuše, 
jehož vrchol je na území Hradce nad Moravicí, stejně jako naučná stezka Hanuše.  
 
Z hlediska rekreačního využití je cyklisty využívaná cyklotrasa 551, vedená podél Moravice, ve směru 
Kylešovice – Hradec nad Moravicí a cyklotrasa 6055, která je v Brance u Opavy zapojena do cyklotrasy 
551. Obě cyklotrasy jsou součástí cyklotracku Opava Radegast Cyklotrack.  
 
Vstupy ze zástavby do krajiny a z krajiny do zástavby nejsou ničím výrazné a zajímavé s ohledem na 
skutečnost, že ve směru od Hradce nad Moravicí je zástavba propojena výrobním areálem, ze severu 
od Kylešovic, po silnici I. třídy, je krajina rovinatá a jsou zde výhledy pouze na poměrně rozsáhlé bloky 
obhospodařovanou půdu.  
Na vrchol Braneckého kopce, ze kterého jsou pěkné výhledy do krajiny, není značená turistická trasa. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s nízkou intenzitou bytové výstavby a velmi mírným 
růstem počtu obyvatel, v centrální poloze SO ORP (intenzivní vazby na Opavu). Obec se značnými 
plochami pro podnikání, výraznou výrobní funkcí. Potenciální tlak sídelní struktury na volnou krajinu je 
zde nadprůměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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průmyslový areál od západu pohled ze západního okraje zástavby do volné 

krajiny na sever  
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pohled ze západního okraje zástavby do        
volné krajiny na západ (jednostranná alej podél 
polní cesty) 

pohled na průmyslový areál ze svahu nad ním od 
jihu  

 
panoramatický pohled na průmyslový areál ze svahu nad ním od jihu 

 

 
polní cesta do svahu nad průmyslovým areálem  
pohled do volné krajiny na západ od okraje 

zástavby Branky u O. 

 
pohledy do volné krajiny severně od Branky u O. 
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průmyslový areál na severozápadním okraji zastavěného území  

 

 
průmyslový areál na severozápadním okraji zastavěného území  

 

 
pohled na Hradec nad Moravicí z jihozápadního 
okraje zástavby Branky u O. 

jihozápadní okraj zástavby 
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panoramatický pohled na Hradec nad Moravicí z jihozápadního okraje zástavby Branky u O. 
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Obec Bratříkovice, k. ú. Bratříkovice, sídlo Bratříkovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Sídlo Bratříkovice vzniklo okolo roku 1250 vzhledem k tomu, že již v roce 1250 náležela k majetku 
cisterciánského kláštera na Velehradě. Od doby mapování v roce 1836 je patrné, že se zástavba obce 
rozvíjela pouze minimálně, byl vybudován zemědělský areál v návaznosti na jihovýchodní část 
zastavěného území.  
Přibližně ve směru východ – západ prochází středem zástavby silnice III/4609 od obce Hlavnice, která 
se v západní části zástavby stáčí severním směrem na Svobodné Heřmanice.   
Obec leží ve velmi mírně zvlněné krajině (cca 380 m n. m.) s minimem lesních porostů. Vseverní části 
obce je kopec Hůrka (440 m n. m.). 
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Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda téměř bez jakékoliv krajinné zeleně (remízků, alejí 
apod.).  
Na západní a částečně jižní straně se táhne zelený zalesněný pás podél Heřmanického potoka, ke 
kterému se krajina svažuje. 
 
Po silnici je středem zástavby vedena cyklotrasa 6159 Radegast Opava z obce Hlavnice směrem na 
Svobodné Heřmanice. 
 
Krajinou prochází účelové komunikace, které slouží zejména k obhospodařování zemědělských 
pozemků. 
 
V obci není žádná významná stavební dominanta, ve směru od Svobodných Heřmanic nad výškovou 
hladinu stávající zástavby vyčnívá věž kostela Panny Marie z roku 1871, který je situován na stávajícím 
hřbitově. Ve směru od Hlavnice je jižně od vjezdu do zástavby situován zemědělský areál, který ale 
nepůsobí nijak rušivě. 
 
K pěší turistice mohou být využívány stávající polní cesty, ale v okolí není žádný zajímavý cíl, s výjimkou 
Raabova mlýna u cesty na Hlavnice, který již ale náleží do správního území obce Hlavnice. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s absencí bytové výstavby a poklesem počtu 
obyvatel, slabým hospodářským pilířem. Výrazný a pokračující pokles obytných funkcí představuje 
mírný transformační tlak na zastavěné území i volnou krajinu. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
krajina jižně Bratříkovic 
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dálkový pohled na Bratříkovice od jihu 
 

 
pohled na Bratříkovice od východu (zemědělský areál na jižním okraji zástavby) 
 

 
panoramatický pohled na krajinu jižně Bratříkovic 
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příjezd do Bratříkovic od západu 
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Obec Brumovice, k. ú.  Brumovice u Opavy, sídlo Brumovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Sídlo Brumovice, dle první písemné zmínky, patřilo v roce 1377 spolu s Loděnicemi, Úblem, Benešovem 
a Zátorem k tvrzi Vartnovu. Vzniklo v lokalitě mezi potokem Čižinou, který protéká ve směru západ – 
východ severní částí k. ú. Brumovice a potokem Hořinou, který tvoří jižní hranici k.ú. Brumovice s k. ú. 
Skrochovice. Hořina ústí do Čižiny ve východní části k.ú. Brumovice, jižně od sídla Pustý Mlýn, které 
náleží do k. ú. Brumovice. 
Ve směru k soutoku těchto vodních toků se území svažuje, kdy západní část zástavby je na kótě cca 340 
m n. m a východní část zástavby je na kótě cca 290 m n. m. 
Rozvoj zástavby sídla od doby mapování sídla v roce 1836 nebyl příliš rozsáhlý. Ve vazbě na západní 
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část zástavby byl vybudován zemědělský areál a hřbitov, v návaznosti na východní část zástavby se 
rozvíjela jak zástavba obytná (převážně rodinné domy), tak zde bylo vybudováno hřiště a dále směrem 
na Skrochovice byl vybudován pivovar. 
Dominantou zástavby je kostel Narození Panny Marie z roku 1784. Vzhledem k jeho umístění v centru 
zástavby je ale nutno konstatovat, že s komunikací vedoucích z krajiny do zástavby není vidět. 
 
Západní části zástavby prochází ve směru jih – sever silnice II/460, a ve směru východ západ silnice 
III/4605, která prochází středem zástavby a propojuje silnice I/57 se silnicí II/460, a od silnice II/460 
pokračuje západním směrem, kde se za okrajem zástavby stáčí jihozápadně na Sosnovou, a západním 
směrem pokračuje pod číslem 4596 na Úblo a dále na Lichnov. 
 
Středem obce, po silnicích III. třídy, jsou vedeny cyklotrasy 6160 a 6073, které vedou od Skrochovic do 
západní části zástavby Brumovic, kdy cyklotrasa 6160 pokračuje dále jihozápadním směrem na 
Sosnovou a cyklotrasa 6073 pokračuje západním směrem na Úblo a Lichnov. Po silnici II. třídy je vedena 
cyklotrasa 6166 od jihu – Velkých Heraltic – směrem na sever do Úvalna. 
 
Zemědělsky obhospodařovaná půda v okolí sídla je prostupná polními cestami, ale z turistického 
hlediska nejde o krajinu se zajímavými vyhlídkami. Turistické trasy neprocházejí ani údolím Čižiny a 
Hořiny.  
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a růstem 
počtu obyvatel. Obec má silné vazby na město Opavu, částečně i Krnov.  Obec je tvořená šesti částmi, 
poměrně rozvíjejícím se střediskovým sídelním útvarem, v části Pocheň jsou lokalizovány individuální 
rekreační objekty. Obec s negativně hodnoceným hospodářským pilířem, omezujícím udržitelný rozvoj 
území, dále pak s rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – 
nadprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – špatné).   
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 
panoramatický pohled na Brumovice ze západu (od Úbla)  
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krajina na západ od Brumovic 
 
 
 

 
panoramatický pohled na jižní okraj zástavby (od hřbitova) 
 

 
pohled na jižní okraj zástavby (od hřbitova) 
 
 

hřbitov v Brumovicích 
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krajina jižně Brumovic 
 

 
dálkový pohled na Pustý Mlýn 
 

 
pohled na východní okraj zástavby Brumovic 
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zemědělský areál mezi Brumovicemi a Skrochovicemi 
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Obec Brumovice, sídlo Kolná (k.ú. Úblo) 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Sídlo Kolná je příkladem řadové lánové vsi. Z doložených mapových podkladů je patrné, že od doby 
mapování v roce 1836 se způsob zástavby v sídle Kolná prakticky do současnosti nezměnil. Zástavba je 
situována severně od komunikace, jižním směrem je pouze kaplička se zvoničkou.  
Do obce vede jediná komunikace, a to č. 4597 z Úbla, která je v západní části zástavby uslepena. Sídlem 
neprochází žádná turistická ani cyklistická trasa.  
Vhodné by bylo obnovení polní komunikace, která propojuje cyklotrasu č. 6159 vedenou po hranici s 
obcí Sosnovou, pokračuje cyklotrasou č. 6073 a 6159, kdy cyklotrasa č. 6159 pokračuje z Úbla směrem 
na sídlo Pocheň a cyklotrasa č. 6073 směrem na Brumovice.   
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Stávající zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Území se svažuje k východu, 
kde okrajem zástavby protéká bezejmenný potok, který pramení severně od Kolné, dále protéká 
západním okrajem většího lesního celku, který se nachází jihovýchodně od Kolné, v k.ú. Brumovice, a 
na hranici obce Brumovice s Malými Heralticemi a Sosnovou se vlévá do Hořiny.    
 

 
www.mapy.cz 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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Obec Brumovice, sídlo Pocheň (k.ú. Úblo) 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Založení sídla Pocheň patrně souvisí se zánikem vodního hradu (tvrze) Vartnov, který byl 
pravděpodobně založen před rokem 1335 a vypálen roku 1474. Roku 1523 byl zde jmenován poplužní 
dvůr, později zde byl mlýn, který byl zničen během třicetileté války a roku 1668 zde byly pronajaty 
pozemky 15 zahradníkům, což byl pravděpodobně počátek založení Pochně. Kámen z hradu byl z velké 
části použit na stavbu domů a cesty z Pochně do Úbla.  
V roce 1975 byly ukončeny práce na vodní nádrži Pocheň, která byla vybudována na řece Čižině v říčním 
km 5,22, přibližně 6 km od Krnova. Účelem této nádrže je akumulace vody a ochrana pozemků pod 
nádrží, zabezpečení požární vody, rekreace a krajinotvorný efekt. Zemní sypaná hráz byla 
rekonstruována po povodni v roce 1997. 
V průběhu let se postupně měnil způsob využívání sídla z trvalého bydlení na bydlení rekreační. Od 
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doby mapování v roce 1836 se zástavba mírně rozšířila po obvodu původní zástavby. 
V sídle není žádná stavební dominanta, uprostřed zástavby je zachovalá dřevěná zvonička. Zříceni 
hradu Vartnov je ukryta ve vzrostlé zelení. 
Zástavba sídla, která byla realizována v nivě vodního toku Čižiny, je při příjezdu od Úbla ukryta za svahy 
kopce Šibeniku a příjezdu ze západu (komunikace do Krnova) je ukryta za zelení podél vodního toku 
Čižiny. 
Ze západu a z jihu je zástavba obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, ze severu jsou lesní 
porosty a břehové porosty Čižiny a z východu je vodní nádrž s břehovými porosty. 
 
Pochní prochází silnice 4598 Úblo – Pocheň, která končí na západním okraji zástavby, u mostu přes 
Čižinu. Dále pokračuje jako účelová komunikace západním směrem, kde se zapojí do silnice II/459 
Lichnov – Krnov. 
 
Po komunikace z Úbla je vedena cyklotrasa 6159, která vede z centra Úbla směrem na Pocheň, a dále 
pokračuje po svazích kopce Ve Smrčí a kopce U Lesovny na Úvalno.  
 
 

 
 www.cuzk.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 
příjezd do Pochně od jihovýchodu (z Úbla) 
 

 
vodní nádrž Pocheň na Čížině 
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vodní nádrž Pocheň na Čížině 
 

 
vodní nádrž Pocheň na Čížině 
 

 
Pohled na Pocheň od jihu z příjezdu od Úbla 
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Obec Brumovice, sídlo Skrochovice (k.ú. Skrochovice) a Pustý Mlýn (k.ú. Brumovice) 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
Skrochovice byly pravděpodobně založeny ve stejném období jako Brumovice, okolo roku 1377, v 
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blízkosti cesty vedoucí z Opavy do Krnova, a nad pravým břehem řeky Opavy, ke kterému se území 
obce mírně svažuje. Na břehu řeky Opavy byl vybudován Skrochovický mlýn. Zástavba obce se v dalších 
letech rozvíjela po obou stranách hlavní komunikace, v současné době silnice I/57, která prochází 
středem zástavby, a dále se dostavovaly proluky od původní historické zástavby severním směrem, 
podél komunikace vedoucí ke Skrochovickému mlýnu. 
V souběhu se silnicí I/57 prochází zástavbou železniční trať, která se v severní části zástavby odklání 
severním směrem. V severní části zástavby je situována také vlaková stanice. 

V září 1939 byl v areálu bývalého cukrovaru zřízen druhý koncentrační tábor na území dnešního Česka. 

Ve Skrochovicích je silniční hraniční přechod Skrochovice – Boboluszki. 

V obci není žádná významná stavební dominanta, kromě Kostela svatého Jana Křtitele, který je situován 
na hřbitově, mimo souvislou zástavbu, u komunikace vedoucí do Holasovic. 

Jihovýchodně od sídla je bývalá pískovna. 

Severním směrem od zástavby, k hranici s Polskem, jsou břehové porosty kolem mlýnského náhonu a 
řeky Opavy, jihozápadním směrem od zástavby je zemědělsky obhospodařovaná půda.   
 
Osada Pustý Mlýn vznikla v území mezi komunikací vedoucí z Opavy do Krnova, po její východní straně, 
severně od soutoku Hořiny s Opavou. V době vzniku osady protékala Čižina severně od osady, stáčela 
se k jihu podél zástavby, kde se vlévala do Opavy. Vodní tok byl regulován a v současné době se stáčí k 
jihu před silnicí I/57.  
V současné době ju zástavba situována mezi silnicí I/57 a železniční tratí Opava – Krnov. 
 
Jak Skrochovicemi, tak Pustým Mlýnem prochází cyklotrasa č. 55, jejíž třetí část vede z Krnova přes 
Úvalno do Skrochovic, pokračuje přes Holasovice, Držkovice, Vávrovice do Opavy a dále až do Kravař 
převážně po místních komunikacích.  
 
Řeka Opava s jezy by mohla představovat poměrně lákavý turistický cíl. V současné době nejsou podél 
břehů Opavy vhodné pěšiny nebo cyklostezky.  Přítomnost hraničního přechodu do Polska, kvalitní 
spojení cyklostezkou č. 55 směrem na Opavu, Skrochovický mlýn a kostel Jana Křtitele přidává 
dopravou zatížené obci na atraktivitě. Z hlediska turistického zázemí je podél cyklotrasy ve 
Skrochovicích také motorest a restaurace. 
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www.mapy.cz 
 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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Západní okraj zástavby Pustého Mlýna 
 

 
dálkový pohled na Brumovice (Skrochovice, Pustý Mlýn) od příjezdu ze severu (od Krnova) 
 

 
příjezd  do Brumovic (Skrochovice, Pustý Mlýn) ze severu (od Krnova) 
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alej podél cesty na Tábor 
 
 

 

 
 
pohled na Skrochovice od jihu (z cesty ke skládce v Holasovicích) 
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Obec Brumovice, sídlo Úblo (k.ú. Úblo) 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Úblo je příkladem návesní vsi, která byla založena západním směrem od sídla Brumovice. Rozvoj 
zástavby od mapování v roce 1836 byl poměrně malý. Jižním směrem od zástavby byl vybudován 
zemědělský areál, který pohledově z příjezdu z jižní strany nijak nevadí, výšková hladina staveb 
odpovídá jednopodlažním objektům.  Otázkou je spíše údržba a využívání areálu. 
Úblem prochází silnice III. třídy, 4596 Brumovice – Úblo – Lichnov,  4598 Úblo – Pocheň a 4597 Úblo 
Kolná.  
Dominantou sídla je kostel Nejsvětějšího Vykupitele, který je situován na příjezdu od Brumovic. Náves 
byla upravena na autobusovou točnu. 
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Krajina v okolí sídla je mírně zvlněná, severní částí k.ú. protéká vodní tok Čižina směrem k sídlu Pocheň, 
které náleží do k.ú. Úblo. Jižně od Čižiny jsou lesní celky. Zástavba Úbla je ale obklopena zemědělsky 
obhospodařovanou půdou. 
U sídla Pocheň je vodní nádrž Pocheň, která je využívaná k rekreaci, rybolovu a koupání. 
 
Po komunikacích jsou vedeny cyklotrasy, a to ve směru od Brumovice do Lichnova cyklotrasa 6073 a 
cyklotrasa 6159 vede z centra Úbla směrem na Pocheň, a dále pokračuje po svazích kopce Ve Smrčí a 
kopce U Lesovny na Úvalno.  
 
Údolím Čižiny, po jejím levém břehu, vede značená turistická trasa Úvalno – Lichnov. 
 

 
www.mapy.cz 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
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– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
krajina západně Úbla 
 

 
dálkový pohled na Úblo z příjezdu od západu 

 
vodojem západně Úbla 
 

příjezd do Úbla ze západu
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zemědělský areál na jižním okraji zástavby 
 

 
krajina jižně od Úbla 
 

 
krajina západně Úbla 
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dálkový pohled na Úblo od jihu (se zemědělským areálem) 
  

 
cesta z Úbla na Kolnou 
 

 
 
dálkový pohled na Úblo od východu (příjezd z Pochně) 
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Obec Budišovice, k. ú. Budišovice, sídlo Budišovice  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
 
 
 



38 
 

www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 – lokalita Zátiší 

 
 
Budišovice se nacházejí ve východní části Vítkovské vrchoviny. Obec je prvně zmíněna v latinsky psané 
listině z roku 1282. Jde o příklad lánové návesní vsi. 
Od roku 1836 se zástavba postupně rozšiřovala po obvodu stávající zástavby. V současnosti mají 
Budišovice charakter příměstské zástavby a ohledem na její 15 km vzdálenost od Ostravy. V centru 
zástavby je kaple sv. Víta, která zachovává výškovou hladinu okolní zástavby a není dominantní stavbou 
v obci. 
Významným způsobem se rozvinula také rekreační zástavba v jihovýchodní části správního území obce, 
v návaznosti na objekty rodinné rekreace v k. ú. Horní Lhota a k. ú. Kyjovice. 

Z geomorfologického hlediska je obec velmi členitá a kopcovitá. Nedaleko obce pramení potok 
Studnice, který společně s malým údolím potoku Porubka terén dále zatraktivňuje. 

Na zástavbu sídla severním a jižním směrem navazuje zemědělsky obhospodařovaná půda, ze západu 
a východu navazují na zástavbu lesní celky.  

V jižní části správního území obce, mezi tokem Porubky (obec Horní Lhota) a Studnice vznikla 
příměstská rekreační oblast (zejména rodinné rekreace) města Ostravy Zátiší, která je 
dostupná městskou hromadnou tramvajovou dopravou Ostravy. O okolí Budišova se nachází rovněž 
několik bývalých lomů na těžbu břidlice, čediče a kamenolom. 

Dopravní obsluhu obce zajišťuje silnice III/4652, která je zapojena do silnice II/465 v obci Horní Lhota. 

Podél hranice obce prochází značené turistické trasy, a to od Zátiší do Hrabyně a od Zátiší do Pusté 
Polomi. Ze Zátiší prochází obcí také cyklotrasa 6141 na Podvihovský Mlýnek a dále jižně směrem na 
Pustou Polom a cyklotrasa 6198 na Mokré Lazce. Další cyklotrasa je vedena z centra Budišovic severním 
směrem k Hrabyni a severní částí území prochází cyklotrasa 6199 z Horní Lhoty do Nových Sedlic.  

Z důvodu výborné dostupnosti a návaznosti na blízký rehabilitační ústav v Hrabyni a lyžařské středisko 
Vaňkův kopec by mohly tvořit Budišovice lákavý cíl při turistických výletech v případě realizace 
vhodného zázemí, tj. stravovacího zařízení s hřištěm apod. 

 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s velmi vysokou intenzitou bytové výstavby, která se 
pouze v menší míře promítá do růstu počtu obyvatel. V obci se projevuje suburbanizační tlak města 
Ostravy i vysoká rekreační atraktivita území. Je nezbytné prověřit rozsah nové bytové výstavby 
z dlouhodobého hlediska a jeho dopady na volnou krajinu, včetně rekreačního potenciálu území.  
Výrazný rozvoj obce může narušit i soudržnost obyvatel obce. Obec s rozdílně hodnoceným pilířem 
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životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – podprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – dobré).  
Potenciální tlak na volnou krajinu je zde vysoký.  

 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 

 
dálkový pohled od západu (příjezd od Pusté 
Polomi) 

dálkový pohled od západu  
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dálkový pohled od jihu (příjezd od Ostravy) chatová osada "Pod Kanihurou") 

 
 

 
příjezd do obce od jihu 

 
příjezd do obce od jihu

 

 
krajina severně obce 
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příjezd do obce od severu 

 
zemědělský areál na severním okraji zástavby

 
kaplička na okraji obce schovaná v přerostlé 
koruně stromů 

 

 
detail kapličky s vodojemem na horizontu 
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Obec Dolní Životice, k. ú. Dolní Životice, sídlo Dolní Životice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Vznik obce se datuje k počátku 13. století. O založení Dolních Životic nejsou přímé písemné doklady. V 
sídle se dochovala celá řada památek, např. pozůstatky vodní tvrze mezi zástavbou a železniční tratí, 
kostel Nejsvětějšího spasitele, zámek Dolní Životice (v současné době Domov pro osoby se zdravotním 
postižením), kapličky podél komunikací, kaple sv. Salvátora u komunikace směrem k výrobním areálům 
v lokalitě Nový Dvůr, vzniklé u silnice I/46.  
Zástavba vznikla na svazích na levém břehu vodního toku Hvozdnice s charakterem lesní lánové vsi, 
která se postupně rozvinula do uliční zástavby. V západní části sídla, směrem k vodnímu toku 
Hvozdnice byla zástavba rozvolněná. Od doby mapování roku 1836 došlo k poměrně významnému 
rozvoji zástavby západním směrem k Litultovickému potoku, severozápadním směrem nad areál 
zámku, východním směrem i jižně od souvislé zástavby, na pravém břehu Hvozdnice.   
Severní částí obce prochází silnice I/46, přímo obcí prochází silnice 44342 Štáblovice Dolní Životice - 
Jezdkovice, 44349 Mikolajice – Dolní Životice, 44344 Dolní Životice – Hertice.   
Sídlem prochází železniční trať z Opavy do Svobodných Heřmanic s železniční stanicí v obci. Železniční 
doprava je v současné době provozována pouze do stanice Dolní Životice (Hvozdnický expres). 
 
Sídlo je obklopeno zemědělsky obhospodařovanou půdou. Dále na sever (severně od zmíněné silnice 
I. třídy) je lokalita Nový Dvůr, která je zcela obklopena intenzivní zemědělskou krajinou. Podél jižní 
strany sídla Dolní Životice, v okolí vodního toku Hvozdnice, se nachází množství menších políček a luk 
navazujících na zástavbu nových i původních domů, často s humny a ovocnými sady.  
V jihozápadní části správního území obce, směrem k obci Lhotka u Litultovic, se nachází větší plocha 
lesa, která je částečně přístupná turistickou trasou. Menší plocha lesa je na východní straně za sídlem 
Hertice. Les je na území obce Slavkov (nabízí i naučnou stezku Hvozdnice a spojení s PR Hvozdnice).  
 
Obcí prochází cyklotrasa 6121 Radegast Opava, která dále pokračuje málo frekventovanou cestou na 
Mikolajice, ze které jsou velmi pěkné výhledy do krajiny a polní cestou do Litultovic. Dále je pěkný 
pohled na obec a krajinu v jižní části obce z komunikace nad zámkem směřující do Jezdkovic. 
Limitujícím faktorem je osamocené těleso železnice procházející sice pěknou krajinou, ale bez možnosti 
si krajinu prohlédnout jinak, než z okna vlaku. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s nízkou intenzitou bytové výstavby a mírným 
poklesem počtu obyvatel, otázkou je vztah k suburbanizačnímu prstenci města Opavy. Obec má přitom 
jednoznačné vazby na město Opavu. Potenciální tlak na volnou krajinu je zde podprůměrný.     
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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příjezd do Dolních Životic od Hertic (z východu) 
 

 
pohled do krajiny severně Dolních Životic (sýpka na horizontu) 
 

 
pohled na Dolní Životice od jihu (cesta od Mikolajic) 
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krajina na jihovýchodním okraji Dolních Životic (z cesty na Mikolajice) 
 

 
krajina západně Dolních Životic 
 

 
dálkový pohled na Dolní Životice od severu 
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krajina severně od Dolních Životic 
 

 
dálkový pohled západně na Litultovice 
 

 
dálkový pohled na výrobní a skladovací objekty Nového Dvora   
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Obec Dolní Životice, sídlo Hertice 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Sídlo Hertice náleží do správního území obce Dolní Životice a rozkládá se jižním směrem od silnice I/46. 
Hertice byly pravděpodobně založeny jako návesní ves ve stejném období jako Dolní Životice. První 
historická zmínka o Herticích pochází z roku 1251. Od roku 1523 připadly Hertice trvale k Životicím. 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba v tomto sídle příliš nerozvíjela. Severovýchodně od původní 
zástavby byly vybudovány výrobní areály. U cesty na Dolní Životice je tzv. výklenková kaplička. V sídle 
není žádná stavební dominanta. Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, která 
je přístupná z účelových komunikací. Menší plocha lesa je na východní straně za sídlem Hertice. Les je 
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na území Slavkova (nabízí i naučnou stezku Hvozdnice a spojení s PR Hvozdnice).  
Z komunikace vedoucí k lesu jsou pěkné výhledy na zvlněnou krajinu s lesy na horizontu.  
Sídlem Hertice ani jeho blízkým okolím neprochází žádná turistická trasa ani cyklotrasa. 
 
 

 
www.mapy.cz 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Hertice ze silnice od Opavy  
 

 
příjezd do Hertic od Opavy 
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příjezd do Hertic od Opavy  
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Obec Háj ve Slezsku, k.ú. Chabičov ve Slezsku, sídlo Chabičov 
  
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Ves Chabičov i Háj ve Slezsku (Freiheitsau) patrně vznikly na počátku 13. století. V roce 1850 byl v osadě 
Háj založen cukrovar, který ukončil činnost v roce 1931.  
Od doby mapování v roce 1836 došlo k významnému rozvoji zástavby západním směrem, podél 
komunikace III/4673 procházející v současnosti středem zástavby. Původně šlo o komunikaci 
propojující ves Jilešovice, Chabičov, Háj, Smolkov a Mokré Lazce.  
V současné době vytváří zástavba Chabičova, Háje a části zástavby situované ve východní části k.ú. 
Smolkova, jeden srostlý celek. 
Původní uspořádání zástavby Chabičova se téměř nezměnilo, pouze ve východně od zástavby, na 
příjezdu od Jilešovic, je zemědělský areál, jehož objekty jsou v poměrně špatném stavu. 
V původní zástavba Háje se dispozičně také příliš nezměnila, naproti původní zástavby je v současné 
době Kaple Nanebevzetí Panny Marie a Obecní úřad. 
Severně od souvislé zástavby prochází územím železniční trať Ostrava-Svinov – Opava s železniční 
stanicí Háj ve Slezsku.  
Severně od trati jsou drůbežářské závody a v lokalitě bývalého cukrovaru je sportovní areál. 
Severně od železniční trati jsou meandry řeky Opavy, na jižní straně nad obcí, jsou lesní porosty, místy 
s bezprostředním napojením na zástavbu.  
Vyhlídkové místo na krajinu je z kopce Ostrá hůrka, který se nachází jižně od souvislé zástavby. Na 
vyhlídce je Památník odboje slezského lidu. Vyhlídka a památník jsou na naučné stezce Padařov, která 
seznamuje s historií obce a místními objekty bývalého vojenského opevnění. Na jižní straně lesa, 
směrem na Hrabyni, se nachází bývalá dělostřelecká tvrz Smolkov, která svým oplocením tvoří menší 
bariéru v prostupnosti území. 
Zástavbou prochází několik cyklotras. Trasa Radegast Slezsko od Jilešovice se v západní části zástavby 
stáčí na jih do lesních celků a pokračuje směrem na Velkou Polom. Do této trasy je ze směru od Hrabyně 
zapojena trasa 6200. Ze západní části zástavby směrem do Dolního Benešova, podél jezera, vede 
cyklotrasa 6128.  
Katastrálním územím prochází zejména jižními lesními celky několik turistických tras. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o poměrně velkou obec s nízkou intenzitou bytové výstavby 
a stagnací počtu obyvatel,  (vazby na Opavu i Ostravu). Obec s rozdílně hodnoceným pilířem životního 
prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – jako špatné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – průměrné). 
Potenciální tlak sídelní struktury na volnou krajinu je zde podprůměrný.     
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https://mapy.cz/turisticka 
 
 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
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– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 
dálkový pohled na Chabičov od Jilešovic 

 
údolní niva z cesty mezi mezi Chabičovem a 
Jilešovicemi      

dálkový pohled na Chabičov 

 
 

 
dálkový pohled na Chabičov od Jilešovic 
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válečný památník nad Chabičovem  
 

pohled na Chabičov od památníku 

 

 
pohled od řeky Opavy   zástavba v údolní nivě 
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Obec Háj ve Slezsku, k.ú. Jilešovice, sídlo Jilešovice  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Ves Jilešovice patrně vznikla na počátku 13. století. Od doby mapování v roce 1836 došlo k mírnému 
rozvoji zástavby zejména jižním směrem, na severní svahy kopců.  
Jde o nejsvažitější ze čtyř katastrů obce Háj ve Slezsku. Prakticky celá zástavba stojí v poměrně 
prudkém svahu vedoucí od ubývajícího lesa na jižní straně k železnici, která prochází severní části 
zástavby sídla, a řece na severu. V centru severní části zástavby je kaple sv. Jana Nepomuckého, která 
je sice dominantou zástavby, ale z krajiny není vidět. 
Středem zástavby sídla prochází ve směru jih – sever silnice III/4678 od Dobroslavic, která se v severní 
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části zástavby stáčí na západ, k Chabičovu, kde se zapojuje do silnice III/ 4673, která prochází středem 
zástavby Chabičova a Háje ve Slezsku. Po silnici II/4678 je vedena cyklotrasa Radegast Slezsko. 
Severní částí zástavby prochází železniční trať Ostrava-Svinov – Opava s železniční stanicí. 
V blízkosti železniční stanice je postaven jediný most přes, v tomto místě již téměř 50 m širokou, řeku 
Opavu, za kterým vede mezi poli cyklostezka z Hlučína do Dolního Benešova.  
Katastrálním územím neprochází značené turistické trasy. 
 
Pěkný pohled do krajiny je ze silnice vycházející ze zástavby směrem na Chabičov. Zástavba obce není 
vidět vzhledem k jejímu situování v nivě řeky Opavy. Pohled neruší ani zemědělský areál s ohledem na 
jeho jednopodlažní stavby a šikmé střechy na objektech. 
 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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pohled na Jilešovice ze silnice od Dobroslavic  
 

 
pohled na Jilešovice ze silnice od Dobroslavic  
 

 
pohled na Jilešovice ze silnice od Kozmic  
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pohled na Jilešovice od zemědělského areálu u cesty na Chabičov   

 
pohled na Jilešovice od kapličky u cesty na Chabičov  
 
 
   
 
  



62 
 

Obec Háj ve Slezsku, k.ú. Lhota u Opavy, sídlo Lhota 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o Lhotě (Ellgoth) pochází z roku 1413. Od doby mapování se zástavba sídla 
významným způsobem rozrostla jižním směrem od původní vsi, jižním a severním směrem od silnice 
vedoucí ve směru východ – západ, od Smolkova do Mokrých Lazců (silnice III/4673).  
Mezi zástavbou původní vsi, jejíž uspořádáni se téměř nezměnilo, a nově vzniklou zástavbou prochází 
železniční trať Ostrava-Svinov – Opava s železniční stanicí. 
V severní části zástavby je na hřbitově kaple sv. Jana Nepomuckého, dominantou sídla je však areál 
bývalého mlýna se silem, v současné době restaurace Mlýn vodníka Slámy, a s jezdeckým areálem. 
Mezi zástavbou a mlýnem protéká mlýnský náhon s břehovou zelení a severně od mlýna protéká řeka 
Opava, jejíž meandry jsou porostlé břehovou zelení. 
Zástavba je situovaná v nivě řeky Opavy, jižní část katastrálního území je již ale tvořena svahy kopců u 
sídla Hrabyně. 
Jižní část zástavby je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, na kterou navazují rozsáhlejší 
lesní porosty, které se nacházejí na severních svazích. 
Jižním okrajem katastrálního území Lhoty, severně od sídla Hrabyně, prochází silnice I/11. 
Z lesů od Hrabyně vede do Lhoty cyklotrasa 6200, odkud je i pěkná vyhlídka zejména na krajinu 
zástavbu sídla severním směrem. Značená turistická trasa katastrálním územím Lhoty neprochází.    
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
 



64 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
mlýn "U vodníka Slámy" 
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niva řeky Opavy u mlýn "U vodníka Slámy" 
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Obec Háj ve Slezsku, k.ú. Smolkov, sídlo Smolkov 
  
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Ves Smolkov stejně jako Háj ve Slezsku (Freiheitsau), Chabičov a Jilešovice patrně vznikla na počátku 
13. století. Poprvé je připomínán v dokumentech z roku 1377, kdy byl název obce ještě psán česky. 
Původně šlo snad o malou hlídací tvrz hrabyňského zboží s dvorem a mlýnem. Pravděpodobně v roce 
1739 došlo ke zbourání dřevěné tvrze a byl na jejím místě vybudován barokní zámek (nyní Domov pro 
seniory). Jižně od sídla byla vybudována dělostřelecká tvrz (soustava pěti objektů), která byla součástí 
československého opevnění budovaného v letech 1938 – 1938.   
Zástavba obce se postupně rozrůstala zejména východním směrem, kolem komunikace ve směru na 
Háj ve Slezsku. Dvůr situovaný západně od areálu zámku dále sloužil jako zemědělský areál, za kterým 
vznikla také zástavba rodinných domů. Významný podíl zejména zástavby rodinných domů je situován 
zcela ve východní části k.ú. Smolkova, a vytváří jeden celek se zástavbou v Háji a Chabičově. 
Severně od souvislé zástavby prochází územím železniční trať Ostrava-Svinov – Opava a severně od 
železniční trati jsou meandry řeky Opavy s jezem lemované břehovou zelení. Díky železnici však nejsou 
tato místa dobře dostupná 
Napojení Smolkova na louky a lesy na svazích kopců na jižní straně je zcela plynulé a z míst od remízků 
pod lesy se na níže položený Smolkov a okolí nabízí zajímavé pohledy. Tato místa však přístupná pouze 
z polních komunikací. 
Obcí prochází silnice III. třídy. Středem zástavby, ve směru východ – západ, prochází obcí silnice 4673, 
od Háje směrem na Lhotu a Mokré Lazce. Od jihu z Hrabyně je to silnice 4667. 
Přímo zástavbou Smolkova neprochází žádná turistická trasa nebo cyklotrasa. Lesy v jižní části 
katastrálního území vede cyklotrasa 6200, která je zapojena do okruhu Radegast Slezsko. Ve směru od 
Háje vede lesy značená turistická trasa přes kopec Padařov, kolem dělostřelecké tvrze, ve směru na 
Hrabyni. Ve východní části území, v blízkosti zástavby, tato turistická trasa navazuje na naučnou stezku 
Padařov. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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Obec Hlavnice, k. ú.  Hlavnice, sídlo Hlavnice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1250. Ves byla založena v kopcovitém terénu na mírném 
návrší. Od doby mapování v roce 1836 se uspořádání návesní vsi téměř nezměnilo. Severně od zástavby 
bylo realizováno hřiště a v návaznosti na jihovýchodní část zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
Zámek byl postaven v roce 1792. K empírovému zámečku situovanému v centru zástavby náleží i malý 



70 
 

park. Na návsi je kostel Nejsvětější Trojice, který je dominantou obce i při pohledu ze silnice od 
Mladecka. Při příjezdu od Nového Dvora je dominantní stavbou věžový vodojem. Západně od zástavby, 
v polích na návrší u cesty na Bratříkovice, je Raabův větrný mlýn. 
Sídlem prochází několik silnic III. třídy. Ve směru východ – západ, od Nového Dvora a Jezdkovice do 
Bratříkovic prochází středem zástavby silnice 4609, do které se v centrální části zástavby zapojuje 
silnice 46015 z jihu od Litultovic a v západní části zástavby se do této silnice zapojuje silnice 46016 z 
jihu od Mladecka.  
Po silnici od Litultovic ve směru na Bratříkovice jsou vedeny cyklotrasy 6221 a 6159, po silnici od 
Nového Dvora vede cyklotrasa 6167. Všechny cyklotrasy jsou součástí cyklotracku Radegast Ostrava.   
Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda téměř bez jakékoliv krajinné zeleně (remízků, alejí 
apod.). Na severozápadním okraji plochy obce se rozkládá nevelký les, jehož součástí (ale již mimo 
správní území obce) je Arboretum Nový Dvůr.  
Směrem k lesu vede přes pole několik nedávno vybudovaných polních stezek. Drobný lesík a remízky 
v jihozápadní a jižní části podél Litultovického a Choltického potoka mohou mít pouze lokální význam 
a nepředstavují turistický cíl. 
Krajinou prochází účelové komunikace, které slouží zejména k obhospodařování zemědělských 
pozemků a mohou být využity při pěší turistice. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel, mimo suburbanizační prstenec. Obec má jednoznačné vazby na město Opavu.   
Potenciální tlak sídelní struktury na volnou krajinu je zde podprůměrný. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
větrný mlýn západně zastavěného území obce 
Hlavnice 

 

statek ve volné krajině západně obce 
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dálkový pohled na obec Hlavnice od západu  
 

 
krajina severně zástavby obce se statkem ve volné krajině  
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pohled do krajiny na západ od Hlavnice  
 

 
pohled do krajiny jižně obce 
 

 
dálkový pohled na obec od jihu 
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Obec Hlubočec, k. ú. Hlubočec, sídlo Hlubočec 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Ves Hlubočec byla založena mezi rozsáhlými lesními komplexy. Datum vzniku obce nelze doložit, ale 
spolu s okolními obcemi je zmíněna v roce 1487 jako součást oldřišovského panství. 
Od severu je chráněna kopcem Hůrkou (530 m n. m.), od západu kopcem s 474 m n. m. a od 
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jihovýchodu kopcem Důlní les s 448 m n. m. a od východu kopcem Na kopci (475,6 m n. m.). 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba rozrostla zejména podél komunikace vedené severním 
směrem od křižovatky. V návaznosti na jižní část zástavby byl vybudován zemědělský areál. Druhý 
zemědělský areál byl vybudován západně od zástavby, na okraji lesa. Ani jeden areál ale nepředstavuje 
významnou bariéru v prostupnosti území. 
 
V centru zástavby je kaple sv. Jana a Pavla, která je dominantou centrální části zástavby, ale vzhledem 
ke kopcovitému terénu není vidět z přístupových komunikací do obce. 
 
Zalesněný kopec Hůrka (530 m n. m.) je viditelný díky svému vysílači z širokého okolí, zejména z 
komunikací ve směru na východ a sever. Lesní porosty obklopují obec ze tří stran, ne však 
bezprostředně. S výjimkou severní strany leží mezi domy a lesem svažité pozemky převážně orné půdy. 
Severní strana zastavěné části obce se lesa téměř dotýká a jihovýchodní strana přechází nejprve 
v pastvinu a pak podél Hlubočského potoka dál v les. 
 
Ve směru od jihu k severu prochází středem zástavby silnice II/464 a směru od východu k západu silnice 
III/4648, tj. od Pusté Polomi do Jakubčovic, které se kříží přibližně uprostřed stávající zástavby.  
Při příjezdu do obce od jihu, tj. od Výškovic, jsou dominantními stavbami silážní věže zemědělského 
areálu.  
Uvedené silnice, potkávající se uprostřed obce, slouží zároveň jako cyklotrasy. Od Výškovic do centrální 
části zástavby vede cyklotrasa 6191, kde se zapojuje do cyklotrasy 6141, vedené od Pusté Polomi přes 
Hlubočec do Jakubčovic. Tato cyklotrasa je součástí cykotracku Radegast Opava. 
Údolím vodního toku Setiny, který je hranicí obce, vede značená turistická trasa, která se kříží s 
turistickou trasou vedenou ve směru sever – jih, již mimo území obce Hlubočec.  
Část území obce se nachází v Přírodním parku Moravice a oblast je tak součástí širšího turistického 
celku, který zde není narušen intenzivní dopravou nebo průmyslem. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s vysokou intenzitou bytové výstavby i rozvinutou 
rekreační funkcí (chatová zástavba v údolí Setiny). Obec má značné  vazby na město Ostravu. Obec 
s rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – průměrné, ÚAP SO 
ORP Opava r. 2016 – velmi dobré. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde 
nadprůměrný.     
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Hlubočec z příjezdové 
komunikace od jihu  
 

lipová alej podél příjezdové komunikace od jihu 
 

 
pohled na Hlubočec z příjezdové komunikace od jihu  
 

 
dálkový pohled na Hlubočec z příjezdové komunikace od severovýchodu (od vodojemu) 
 



78 
 

 
pohled na Hlubočec z příjezdové komunikace od severovýchodu 
 

 
pohled vysílač severně od obce 
 

dálkový pohled na Hlubočec od severu 

 
pohled na Hlubočec z příjezdové komunikace od západu 
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zemědělský areál (pila) západně zástavby Hlubočce 
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Obec Hněvošice, k. ú. Hněvišice, sídlo Hněvošice 
 
www.cuzk.cz – mapy třetího vojenského mapování 1876 až 1880) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
 
 



81 
 

Hněvošice jsou menší obcí při hranicí s Polskem a na polskou severovýchodní stranu se také území 
obce svažuje. 

Podle archeologických průzkumů bylo území, na kterém leží obec Hněvošice, osídleno již v období 
pravěku. První písemná zmínka o Hněvošicích je z roku 1288. Okolo roku 1501 zde byla postavena tvrz 
a po jejím zničení požárem byl na jejím místě postaven nevelký barokní zámek. Postupem času se stal 
součástí hospodářského dvora. 
Zástavba obce se od doby vojenského mapování rozrostla jak severním směrem, podél silnice k 
hraničnímu přechodu Hněvošice / Sciborzyce Wielkie, tak po obvodu původní zástavby.   
Dominantou obce je kostel Krista Dobrého pastýře, který byl postaven v 90. letech 20. století severní 
části zástavby sídla. Jeho věž je viditelná téměř ze všech komunikací vedoucích do sídla. Barokní 
roubený dřevěný kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1730 a je patrně jediným dochovaným 
dřevěným kostelem na Hlučínsku a Opavsku. Při pohledu z ulice Mírové jsou pěkné pohledy na siluetu 
zástavby s věžemi obou kostelů. 
Středem zástavby prochází přibližně ve směru východ – západ silnice I/46, do které je zapojena v 
severovýchodní části zástavby silnice 04613 směřující k severu, k hraničnímu přechodu do Polska. 

Nejvyšším místem obce je Almin kopec (315 m n. m.), který je zároveň nejvyšším vrcholkem české části 
Opavské pahorkatiny, a nachází na západním okraji obce. Je součástí přirozeně smíšeného, nevelkého, 
ale přírodně hodnotného lesa stanoveného jako přírodní rezervace Hněvošický háj. Rozlohou i 
strukturou podobný lesík se nachází podél severozápadní části hranice již na polské straně. Na jižní 
straně (ale také již za hranicí obce, na území obce Služovice) je oplocená plocha bývalé vojenské 
základny a tvoří tak nepřístupnou část.  

Na východní straně navazuje na zastavěnou část Hněvošic příjemné okolí levostranných přítoků  
Oldřišovského potoka, jejichž součástí je rybník a bývalý Zykalův mlýn přístupný po zpevněné cestě (v 
současné době oplocený soukromý objekt).  
Zbývající okolí Hněvošic je tvořeno v tomto území tradičně zvlněnou zemědělsky intenzivně využívanou 
krajinou. Plochy orné půdy se severní strany ostře lemují hranice zastavěného území sídla. Území 
navazující na jižní část zástavby je členitější, s výskytem luk, remízků a malých lesíků. Teprve až za nimi 
se nachází velká plocha orné půdy, která již není příliš dobře prostupná, a polní cesty jsou omezeny na 
minimum. Právě tyto veliké a poměrně svažité bloky orné půdy mají na svědomí několik povodní, které 
v nedávných letech zasáhly Hněvošice. 
 
Územím obce a zástavbou sídla prochází dvě cyklotrasy. Cyklotrasa 6054 je vedena po komunikaci 
nazvané Lipková cesta, ve směru od Kobeřic přes východní část zástavby Hněvošic severním směrem 
do Polska, kde od hraničního přechodu pokračuje jako cyklotrasa "N". Cyklotrasa 554 je vedena až z 
Hati přes Vřesinu, Bohuslavice, Bolatice, Albertovec, Štěpánkovice, Bílou Břízu, Vrbku, Služovice, 
Hněvošice, Oldřišov, na hranici s Polskem směrem na Pilszcz. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel, mimo suburbanizační prstenec Opavy. Obec, která je jednoznačnou součástí širšího 
specifického regionu „Hlučínska“, jeho západní části – u hranice s Polskem, s vazbou na město Opavu. 
Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde podprůměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 



83 
 

 
pohled na zástavbu Hněvošic ze severu (od hřbitova) 
 

 
hřbitov a dřevěný kostelík v Hněvošicích 
 

 
starý dřevěný kostelík a nový kostel (nová dominanta Hněvošic) 
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pohled na obec od jihozápadu (z příjezdu od Kobeřic)  

 
dálkový pohled na obec od jihozápadu (z příjezdu od Kobeřic) 
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Obec Holasovice, k. ú. Holasovice, sídlo Holasovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017
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Holasovice jsou z historického hlediska velmi významnou obcí. Název sídla je odvozen od slovanského 
kmene Holasiců, kteří zde měli, podle archeologických průzkumů, své sídlení hradiště. První zmínka o 
sídle Holasovice jsou obsahem Buly papeže Hadriána IV. z roku 1155.  
 
Zástavba vsi byla situována mezi komunikací Opava – Krnov (dnešní silnice I/57) a vodním tokem 
Opavy. Od doby mapování v roce 1836 se zástavba rozvíjela zejména severním a jižním směrem a 
částečně směrem k silnici.  
Podél silnice prochází železniční trať Opava – Krnov s železniční zastávkou. Silnice I. třídy, společně 
s železnicí tvoří lokální bariéru v území.  
 
Dále prochází zástavbou Holasovic silnice 0576, do které je v centrální části zástavby zapojena silnice 
0577, která je vedena směrem k severu na hranici s Polskem. 
Zástavbou obce prochází cyklotrack 55 Radegast Opava, na který navazuje cyklotrasa 6160, která dále 
pokračuje přes sídlo Loděnice, Tábor a Skrochovice do Brumovic. Cyklotrasa 6164 vede z Holasovic přes 
Neplachovice dále na Štemplovec, Kamenec a další sídla do Košetic, kde navazuje na trasu 6164, která 
je také součástí cyklotracku Radegast Opava. 
    
Z východní strany sídlo, ve směru od severu na jih, lemuje tok řeky Opavy společně s doprovodnou 
zelení a většími loukami.  
Zcela na východě území, směrem ke státním hranicím, se nachází málo prostupná a nezajímavá 
mozaika orné půdy, která vizuálně pokračuje i dále v Polsku. 
Severně od Holasovic podél hlavní silnice se nachází poměrně rozsáhlá skládka, která však v této ploché 
krajině, díky vzrostlým stromům v jejím okolí, příliš neruší. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a 
značným růstem počtu obyvatel. Obec má silné vazby na město Opavu.  Střediskový sídelní útvar je 
srostlý s Neplachovicemi. Obec s mírně rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení 
ÚAP MsK r. 2015 – nadprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – velmi dobré. Potenciální tlak sídelní 
struktury obce na volnou krajinu je zde nadprůměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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objekt skládky komunálního odpadu v Holasovicích  
 
 
 
 
  



89 
 

Obec Holasovice, k.ú. Loděnice, sídlo Loděnice  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První zmínka o obci pochází z roku 1280. Ves byla založena jako lánová, středem zástavby protéká vodní 
tok Lipinka (v zástavbě je v současné době zatrubněn), na kterém byly vybudovány na návsi dva rybníky. 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba téměř nerozvíjela. V prostoru dvora za zámkem byl 
vybudován poměrně rozsáhlý zemědělský areál. Nevelký renesanční zámek byl vybudován na konci 16. 
století, v polovině 18. století byl přestavěn v barokním stylu. V současnosti je využíván jako hotel. V 
centru zástavby, u rybníka je kaplička.  
Zástavbou sídla prochází z východu od Holasovic a Neplachovic silnice 0575, která se v západní části 
zástavby stáčí k jihu směrem Štemplovec.  
Po části silnice, od Holasovic a Neplachovic do západní části zástavby vede cyklotrasa 6160, která se 
stáčí na sever kolem zemědělského areálu, pokračuje k sídlu Tábor a opět se stáčí k severovýchodu 
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směrem na Skrochovice. 
Ve směru od Tábora jsou dominantními stavbami silážní věže zemědělského areálu, které jsou viditelní 
i z komunikace vedené od jihozápadu.    
Vesnice Loděnice je zcela obklopená ornou půdou. Její okolí je vizuálně jen minimálně zpestřeno úzkým 
pásem doprovodné zeleně podél potoka Lipinka a břehové zeleně v zástavbě kolem rybníků na návsi.  
Kromě několika silnic spojující Loděnici s dalšími sídly v okolí, není v okolí vesnice žádný jiný prvek, 
kterým by se daly okolní pole prostoupit. Síť polních cest je zde minimální, turistické trasy zde nevedou 
a cyklotrasa pouze kopíruje hlavní silnici.  
Klasické turistické cíle se v okolí Loděnice nenacházejí. 
 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Loděnici od jihu  

 
dálkový pohled na Loděnici od jihu se zemědělským areálem v popředí 
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zemědělský areál v Loděnici  stavba suchého poldru 
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Obec Holasovice, k. ú. Kamenec, sídlo Kamenec a k.ú. Štemplovec, sídlo Štemplovec 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Počátky vsi Kamenec spadají do roku 1282. Ve druhé polovině 15. století bylo ve vsi fojtství. 
Severovýchodně od zástavby je kopec sopečného původu Hůrka, který je již na k.ú. Štemplovce, a je 
nejvyšším místem okolí Kamence a celého správního území obce Holasovice. Západně od Hůrky, na 
území Kamence byly lomy, kde se těžil čedič na výstavbu cest. Na konci 20. let minulého století lom 
zatopila voda a místo se stalo oblíbeným cílem výletů. V současné době je lom zavezen a je zde již 
vzrostlá zeleň.  
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V centrální části zástavby Kamence je kaple sv. Jana a Pavla se zvoničkou, pod Hůrkou je kaple sv. Jana 
Nepomuckého.  
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba rozrostla jen mírně, charakter návesní obce zůstal 
zachován.  
Východním směrem od souvislé zástavby sídla, na hranici se k.ú. Štemplovec, byla v posledních letech 
vybudována fotovoltaická elektrárna.  
 
První zmínka o Štemplovci je z roku 1377. Zámek ve Štemplovci byl postaven počátkem 19. století na 
místě původního barokního zámku z 2. poloviny 17. století. Zámek obklopuje rozlehlý park se vzácnými 
dřevinami. Zámek je veřejnosti nepřístupný. 
V zástavbě Štemplovce je kaple, pod kaplí je rybník, který byl původně součástí mlýna. Od zámeckého 
parku vede k Hůrce a ke kapli sv. Jana Nepomuského lipová alej.  
Významný je i samotný vrch Hůrka, ze kterého je zajímavý výhled do okolí a i díky cyklotrase je to 
poměrně navštěvované místo.  
Cyklotrasa 6164 je vedena z Holasovic přes Neplachovice do Štemplovce, kolem areálu zámku, lipovou 
alejí na Hůrku, dále přes sídlo Kamenec, dále přes Jamnici na Sádek, Košetice do Velkých Heraltic. Část 
cyklotrasy je součátí cyklotracku Radegast Opava. 
 
Štemplovcem i Kamencem prochází několik silnic. Silnice 01126 je vedena zástavbou obou sídel 
přibližně ve směru severovýchod – západ od Neplachovic, přes Štemplovec, dále přes Kamenec, za 
kterým je zapojena do silnice I/11, která je vedena v trase jižně od obou sídel. 
Štemplovcem dále prochází silnice 0575, která zajišťuje propojení ve směru na Loděnici a dále na 
Holasovice. 
 
Frekventovaná silnice I. třídy může představovat rušivý prvek a bariéru v území znesnadňující přístup 
k přírodní památce Heraltický potok – skupině mokřadů s výskytem zajímavých druhů rostlin a 
živočichů, podél jejíhož jižního okraje vede cyklostezka. Heraltitický potok tvoří jižní kranici k.ú. 
Štemplovec i Kamenec. 
 

https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
pohled na Štemplovec od západu se zemědělským areálem v popředí 
 

 
dálkový pohled na Štemplovec od západu se zemědělským areálem v popředí 
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dálkový pohled na Kamenec od západu se zemědělským areálem na horizontu 
 

 
krajina jižně komunikace mezi Štemlovcem a Kamencem 
 

 
fotovoltaika v Kamenci 
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pohled na východ od Kamence z komunikace na Štemplovec   
 

 
dálkový pohled na Kamenec od východu (od Štemplovce) s věžovým vodojemem na horizontu. 
 

 
pohled na Kamenec ze sinice I/11 
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pohled na Kamenec ze sinice I/11 
 
 

 
panoramatický pohled na Kamenec ze silnice I/11 
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Obec Hrabyně, k.ú. Hrabyně , sídlo Hrabyně a Josefovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1377. Tvrz v Hrabyni byla nejspíše vybudována mezi 14. a 16 
stoletím, a pravděpodobně okolo poloviny 18 století byla nahrazena zámkem v barokním stylu. Zámek 
byl za druhé světové války zničen a zachovány jsou pozůstatky zdí a zámecký park.  
 
Obec Hrabyně se nachází na východním konci Vítkovské pahorkatiny. Z geomorfologického hlediska je 
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obec velmi členitá a kopcovitá. 
Od doby mapování v roce 1832 se zástavba rozrostla zejména jižním směrem a nová zástavba má již 
charakter příměstské zástavby.  
Mimo souvislou zástavbu je areál známého Rehabilitačního ústavu Hrabyně, který je ze západu, jihu a 
východu obklopen lesy. 
V severní části zástavby je stále zachován charakter návesní lánové vsi. Na okraji severní části zástavby 
je rybník, na který navazuje zeleň pokračující dále do krajiny severním směrem.  
Zastavěné území a jeho bezprostřední zemědělsky využívané okolí se nachází na vyvýšeném, holém 
místě, v širším okolí obec ale ze všech stran obklopují lesy. 

 
Jihovýchodně od sídla Hrabyně jsou Josefovice. 
Půdorysná struktura sídla se od doby mapování v roce 1836 téměř nezměnila, rozvoj nové výstavby je 
minimální. Uprostřed zástavby je kaplička. 
 
Hrabyní prochází silnice I. třídy z Opavy do Ostravy, která díky svému extrémnímu vytížení 
představovala až do nedávného zprovoznění rychlostního obchvatu nemalou bariéru. Nově 
vybudovaný obchvat dopravu urychlil a přemístil do zalesněné a zemědělské části severovýchodně 
od zástavby Hrabyně a Josefovic.  
Silnice I/11 je vedena po jižním okraji zástavby Josefovic. Obě silnice jsou poměrně významnými 
bariérami v území, které se dotýkají zejména obyvatel menších Josefovic, kterým se tak velmi 
zkomplikoval přístup do lesa východně od sídla a Josefovice jsou nyní sevřeny silnicí ze dvou stran. 
Do centra Hrabyně dále prochází ve směru sever – jih silnice III/4666 z Háje ve Slezsku, a od centra 
Hrabyně pokračuje k jinu jako silnice III/4669 do centra Budišovic. 
 
Severozápadním směrem od centra Hrabyně se nachází rozsáhlý areál Národního památníku II. světové 
války. Ten je také hlavním lákadlem turistiky a milovníků historie. Na památník navazuje historická alej 
vedoucí (nejen) na Englišovu vyhlídku – místo dalekého rozhledu směrem na Opavskou pahorkatinu. 
Celý areál je hojně navštěvován také pacienty a návštěvníky Rehabilitačního ústavu, se kterým je 
propojen se zástavbou Hrabyně stezkou pro vozíčkáře a turistickou trasou.  
 
Hrabyní také prochází několik cyklotras a turistických tras a obec je tak dobře dostupná ze všech směrů. 
Zástavbou Hrabyně prochází cyklotrasa 6141 jako pokračování cyklotrasy 6200 od Háje ve Slezsku, ve 
směru na Budišovice a Pustou Polom, kde navazuje na další cyklotrasy. Cyklotrasa 6199 je vedena od 
památníku lesními celky směrem na západ do Nových Sedlic. 
Turistická trasa je vedena z Háje ve Slezsku středem Hrabyně na jih, kolem Rehabilitačního ústavu 
Hrabyně směrem na lokalitu Zátiší (k.ú. Budišovice, Horní Lhota a Kyjovice) a pokračuje dále do Kyjovic. 
 
Z turistického hlediska jde o velmi atraktivní území. 
 
Sídlem Josefovice ani jeho nejbližším okolím cyklotrasy ne turistické trasy neprocházejí. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s průměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel, specifikou je alokace velkého sociálně zdravotnického zařízení. Obec má silné vazby na 
město Ostravu. Obec s mírně rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 
2015 – podprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – nadprůměrné. Potenciální tlak sídelní struktury 
obce na volnou krajinu je zde průměrný.  
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
příjezd do Hrabyně od jihu (od Budišovic) s rehabilitačním ústavem 
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dálkový pohled na Josefovice příjezd do Hrabyně od jihu (od Budišovic) 
 
 

 
příjezd do Hrabyně od jihu (od Budišovic) 
 
 

 
bývalá silnice I/11 cesta na Ostravu   
 
 

cesta do krajiny na severním okraji zástavby 
Josefovic  
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přístup do Josefovic ze severu  
 

 
památník Ostravské operace 

 
pohled na obec z bývalé silnice I/11 (z příjezdu od Opavy)  
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nová zástavba na severozápadním okraji 
zastavěného území 
 

nová zástavba na jižním okraji zastavěného území 
 

 
nová zástavba na jižním okraji zastavěného území 
 
 

 
nová rychlostní komunikace I/11 spojující Opavu s Ostravou 
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nová rychlostní komunikace I/11 spojující Opavu s Ostravou 
 

 
pohled na obec z příjezdu od severu (od rychlostní komunikace I/11 a Háje ve Slezsku) 
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Obec Hradec nad Moravicí, k. ú. Hradec nad Moravicí, sídlo Hradec nad Moravicí 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o obci pochází z roku 1060. Ves byla založena na pravém břehu Moravice, mezi 
kopci Hanuše (427 m n. m.), Skála (348 m n. m.), Kalvárie (415 m n. m.),  Vysoká (398 m n. m.) a 
Branecký kopec, který je již v k.ú. Branka u Opavy.  
Podle archeologických nálezů bylo území dnešního Hradce osídleno již v období pravěku. Ke konci 8. 
století bylo území mezi vodním tokem řeky Moravice a potokem Hradečná osídleno slovanským 
kmenem Holasiců. K období okolo roku 1060 zde Přemyslovci vybudovali hrad, který byl později po 
požáru přestavěn na opevněný gotický komplex. Součástí zámeckého areálu, který má celkovou 
rozlohu 130 ha, je rozsáhlý zámecký anglický park o rozloze 63 ha, který byl budován převážně v druhé 
polovině 19. století s řadou vyhlídkových tras a míst.  
V zástavbě sídla je několik stavebních dominant. Kromě zámku jsou to zejména církevní stavby. Před 
vstupem do areálu zámku je kostel sv. Petra a Pavla, který byl vybudován v renesančním slohu a náleží 
k dominantám zástavby. Dále je mezi zástavbou několik kapliček. Na hřbitově situovaným v návaznosti 
na východní část zástavby je kostel sv. Jakuba. 
 
Od doby mapování v roce 1836 s zástavba Hradce nad Moravicí významným způsobem rozvíjela, a to 
východním směrem v návaznosti na historické centrum sídla, které je situována na pravém břehu 
Moravice, tak dále severním směrem k Brance u Opavy, na levém břehu Moravice.  
V nové zástavbě převažují rodinné domy. Zástavba má městský charakter, jde jak o izolované rodinné 
domy, tak zde byly realizovány řadové rodinné domy. 
V současné době je zástavba Hradce nad Moravicí srostlá se zástavbou Branky u Opavy. Výrobní 
areálem je situován v obou k. ú., podél silnice a železnice, která kopíruje trasu silnice. 
 
Zástavbou Hradce n. M. prochází ve směru sever – jih, silnice I/57, podél které je do centra zástavby 
vedena železnice s železniční stanicí. Železnice dále nepokračuje.  
Dále z centra Hradce vede silnice 4648 východním směrem na Bohučovice, východním směrem silnice 
44345 na Benkovice a jižním směrem silnice 44334 na Žimrovice. 
 
Na západní část zástavby navazují lesy na svazích kopce Hanuše, z jihu je zámecký park a ze západu jde 
o menší lesíky a remízky na svazích kopců. Na kopci Hanuše je naučná stezka, která seznamuje s 
botanikou, zoologií a historií lokality i širšího okolí. Na její trase je např: Mechtildina výšina, Benkovická 
silnice, kamenné zbytky Horního Dvora z 18. stol., zbytky opevnění tzv. Švédské šance (připomínající 
dobu slezských válek) či krátký úsek 25 km dlouhé Bezručovy stezky. Konec naučné stezky Hanuše je u 
Žimrovické skály. 
Druhá naučná stezka je na pravém břehu Moravice, jihozápadně od zámeckého parku. Tato naučná 
stezka je využívaná k odpočinkovým procházkám i ke sportování. Je dlouhá cca 2 km, začíná u hotelu 
Belaria, končí u vodní elektrárny a má 5 informačních stanovišť. Na její trase najdete např: skalnatou 
vyhlídku Belaria, Žimrovský splav (neboli Mariánský jez) či malou vodní elektrárnu. Stezka navazuje na 
naučnou stezku Hanuše, nebo je možné se vrátit do zámeckého parku. 
Třetí naučnou stezkou je Bukový chodník. Stezka vede po lesních cestách a po trase tak zvané lovecké 
stezky Lichnovských a to jižním směrem od Bílého zámku k obci Žimrovice. Trasa stezky je dlouhá 6,5 
km a vede jen mírně zvlněným lesním terénem proti proudu řeky Moravice po jejím pravém břehu.   
Čtvrtou naučnou stezkou je stezka východně od Kajlovce v k. . Hradec nad Moravicí – NS Stříbrný důl 
Slepetné. Začíná ve svém nejvýše položeném místě na rozcestí zvaném Nad Závilíší (460 m n. m.) a 
vede ke starým jámám, odkud je pěkný výhled na zámek. 
 
Po levém břehu Moravice vede cyklotrasa 551 Radegast Opava z Opavy k vodní nádrži Kružberk. 
Hradcem nad Moravicí prochází také několik značených turistických tras, které propojují zajímavá 
místa a vyhlídky jak na Hradec, tak na okolí města. 
Pěkné vyhlídky do krajiny východním směrem jsou ze zahrad u kostela sv. Jakuba. 
 
Z turistického hlediska jde o velmi atraktivní lokalitu s celou řadou zajímavostí v krajině i mimo zámecký 
areál. 
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Z hlediska růstového potenciálu se jedná o plošně rozsáhlou obec (město) s diferencovanými 
podmínkami v rámci svých 8 částí, jako celek se stagnujícím počtem obyvatel a podprůměrnou bytovou 
výstavbou. Střediskový sídelní útvar koncentruje zájem o rozvoj obytných a rekreačních funkcí.  
Objekty individuální rekreace je koncentrovány v částech Žimrovice, Benkovice a Domoradovice (např. 
lokalita Meleček na rozhraní 3 katastrů). Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde 
nadprůměrný, výrazně územně diferencovaný.   
 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
zámek Hradec nad Moravicí 

 
pohled od zámku na východ pohled od zámku na západ 
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krajina západně Hradce nad Moravicí 

 
dominanty zámku a kostela 
 

 
umělecká škola a pohled z její zahrady na Kalvárii  
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dominanta kostela cesta na Bohučovice 

 
pohled na Hradec nad Moravicí z cesta na Bohučovice 
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křížová cesta ke Kalvárii, nová zástavba pod zámkem 
 

 
panoramatický pohled na zámecký vrch s dominantou kostela 

 
výrobní areál s pilou  
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výrobní areál s pilou  
 

 
pohled na zámecký vrch od jihu 

 
pohled na zámecký vrch od Žimrovic 
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Benkovice, k.ú. Benkovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o vsi Benkovice pochází z roku 1363. V první polovině 17. století byly Benkovice 
počtem usedlostí větší než Žimrovice, Bohučovice, Branka u Opavy, Lesní Albrechtice i Březová. Dnes 
je tomu naopak. 
V roce 1959 byl zasypán rybník obecní rybník ve středu obce a na jeho místě byla vybudována 
autobusová točna.  
Vcentru zástavby je kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1868, která dominantou centrální části zástavby. 
Mezi zástavbou jsou další menší kapličky, např. kaplička Panny Marie Lurdské, Trojboká boží muka.  
Ves byla založena v nadmořské výšce cca 410 až 420 m, mezi kopci Štěrk (434 m. n. m.), Doubrava (447 
M n. m.), Horka (453 m n. m.) a Benkovský kopec (423 m n. m.).  
 Od doby mapování v roce 1836 se zástavba návesní vsi jen velmi mírně rozvíjela a to západním a 
východním směrem.   
Záhumenní cesty po obvodu severní a jižní části zástavby jsou využívány dodnes k obhospodařování 
zemědělské půdy a přístupu do krajiny.  
Severovýchodním směrem od zástavby sídla byl vybudován zemědělský areál. 
 
Z Hradce nad Moravicí vede do Benkovic silnice III. třídy 44335, která v Benkovicích končí. 
K.ú. Benkovice neprochází žádná značená turistická trasa ani cyklotrasa. Po hranici s k.ú. Hradec nad 
Moravicí je vedena naučná stezka Hanuše (viz text k sídlu Hradec nad Moravicí). 
Na kopci Před Hanuší, tj. severovýchodně od sídla, na hranici s lesem, se nacházejí zbytky opevnění z 
konce 18. století, z válek s Pruskem, tzv. Benkovická šance. 
 
Pěkná vyhlídka do krajiny je z kopce Štěrk a kopce Horka. 
 

 
www. mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Benkovice od vodojemu 
 

 
dálkový pohled od Benkovic do údolí Opavy 
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Bohučovice, k.ú. Bohučovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První písemná zmínka o vsi Bohučovice pochází z roku 1413.  Ves byla založena  v údolí mezi kopci 
Kopanina (414 m n. m.), který je severně od sídla, Vršák (433 m n. m.) a Šance (526 m n. m), které jsou 
východně a jihovýchodně od sídla, Přílet (512 m n.  m.), který se nachází jižně od sídla.  
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Zástavba byla situována po obou stranách komunikace procházející středem zástavby a podle 
císařského otisku z roku 1836 měla charakter hromadné vsi se záhumeními cestami.  
Od roku 1836 nedošlo k významnějšímu rozvoji sídla, spíše došlo k mírnému zahušťování stávající 
zástavby. V centru zástavby je kaple sv. Marie Magdalény, která je dominantou zástavby v centru sídla. 
 
Jižně od sídla je kamenolom, ve kterém probíhá těžba, výroba a prodej drceného kameniva. Vytěžené 
části jsou průběžně rekultivovány.   
 
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Svahy kopců východně a západně od 
zástavby jsou porostlé lesy. 
 
Katastrálním územím obce prochází silnice III. třídy. Středem obce ve směru jih - severozápad je to 
silnice 4648 z Jakubčovic do Hradce na Moravicí a podél východní hranice s k.ú. Vršovice je to silnice 
4643. 
 
Územím obce prochází dvě značené turistické trasy: žlutá turistická značka z Kajlovce do Chvalíkovic a 
modrá značka směřující přes údolí Raduňky do Podvihova 
Pěkné a zajímavé jsou rozhledy do krajiny z komunikací ve směru na Jakubčovice. V této lokalitě je 
dominantní stavbou zařízení kamenolomu. 
 
 

 
www. mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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příjezd do Bohučovic od Hradce nad Moravicí 
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Domoradovice, k.ú. Domoradovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První písemná zmínka o Domoradovicích  pochází z roku 1357. Ves byla založena na východním svahu 
Vítkovické pahorkatiny. Západní část zástavby se nachází ve výšce 476 m n. m., východní část zástavby 
je již na 440 m n. m. Terén se svažuje do údolí řeky Moravice. 
V Domoradovicích stála tvrz, první písemná zmínka o tvrzi se datuje k roku 1561. Z tvrze se nedochovaly 
žádné pozůstatky a není ani jasné kde stála. 
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V centru zástavby je kaple sv. Barbory, která byla vybudována na místě původní kapličky v roce 1845. 
 
V době mapování v roce 1836 měla zástavba půdorysný charakter lánové lineární vsi s domy 
uspořádanými podél komunikace procházející středem zástavby ve směru východ – západ. 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba mírně rozrostla ve vazbě na západní část zástavby, a to po 
obou stranách komunikace a severním směrem od východní části zástavby.  
Ve vazbě na jižní část zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
 
Zástavba je ze severu západu a jihu obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, východním 
směrem navazují na zástavbu lesní celky, které pokračují po obvodu zemědělsky obhospodařované 
půdy.  Prostupnost zemědělsky obhospodařovanou půdou směrem k lesům je možná pouze z polních 
cest vyježděných zemědělskou mechanizací. 
 
Středem zástavby prochází silnice III. třídy 44334 vedená z Hradce nad Moravicí přes Žimrovice a 
Domoradovice do Melče. 
  
Po hranici s k.ú. Lipina a Benkovce je vedena cyklotrasa 6221 Radegast Opava, východním okrajem k.ú. 
Domoradovice je vedena cyklotrasa 551 Radegast Opava. 
Jižní částí k.ú., podél Melčského potoka, je vedena turistická trasa. Druhá turistická trasa je vedena 
východní částí Domoradovic, podél vodního toku Moravice, z Hradce nad Moravicí do Podhradí. 
Pěkné rozhledy do krajiny jsou z komunikace nad západní částí zástavby sídla. 
 

 
www. mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
Dálkový pohled na Domoradovice od Filipovic 
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Filipovice, k.ú. Filipovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První zmínka o Filipovicích pochází z roku 1707. Ves byla založena u hospodářského dvora. Při jeho 
likvidaci v letech 1784 až 1785 byla ves o  něco zvětšena. Mezi Filipovicemi a Domoradovicemi se 



126 
 

nachází osada Zábřemí (někdy se užívá název Břemí), která leží v k.ú. Filipovice.  
Další usedlosti jsou v severozápadní části k.ú. Filipovice, u silnice vedoucí z Domoradovic do Melče. 
Filipovice jsou lánovou vsí s komunikací procházející středem zástavby ve směru sever – jih. 
V centru zástavby je kaple Nanebevzetí Panny Marie, která ale není významnou dominantou zástavby. 
Jihozápadně od sídla Filipovice je na hranici s Melčí (a spíše již na k.ú. Melč) poutní místo Maria Talhof 
s kapličkou Panny Marie, která byla postavena asi na přelomu 18. a 19. století. Na koci 19. století zde 
byla vybudována dřevěná kaple zasvěcená Panně Marii, která po 2. světové válce zanikla, ale byla 
obnovena v roce 1996. 
Poutní místo je přístupné chodníkem z Filipovic nebo po turistické stezce vedené z Melče podél 
Melčského potoka, kde se v blízkosti toku Moravice napojuje na turistickou trasu vedenou podél toku 
Moravice. 
 
K.ú. Filipovice prochází silnice III. třídy. Zástavbou sídla Filipovice prochází silnice 44336, která zde v 
jižní části zástavby končí. Severní částí k.ú. prochází ve směru východ západ silnice 44334 vedená z 
Hradce nad Moravicí přes Žimrovice a Domoradovice do Melče. Z této silnice je místní komunikací 
obsluhována i osada Zábřemí. 
 
Zástavba Filipovic je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou s většími bloky orné půdy mezi 
zástavbou Filipovic a zástavbou osady Zábřemí. Prostupnost mezi zástavbami obou sídel krajinou je 
zabezpečena polní komunikací vedené přibližně z centra zástavby Filipovic na jižní okraj zástavby 
Zábřemí. 
 
K.ú. Filipovic prochází dvě značené turistické trasy. Trasa ve směru sever – jih  vedená ze Štáblovic na 
Podhradí prochází i středem zástavby Filipovic. Druhá trasa již byla zmíněna výše a je vedená z Melče 
podél Melčského potoka ve směru západ – jihovýchod. 
    

 
www. mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
Filipovice Zábřemí  
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dálkový pohled na Filipovice od jihu 
 
 

 
Filipovice statek (kravín)  
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Jakubčovice, k.ú. Jakubčovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Podle archeologických nálezů bylo toto území osídleno již v době bronzové. Ves Jakubčovice se poprvé 
uvádí v listině z roku 1377. V pozdním středověku zde byla tvrz, která je zmiňována v roce 1505, která 
patrně zanikla po roce 1523. Zástavba vznikla na návrší v cca 500 m n. m. Okolní kopce jsou jen vyšší je 
o 5 až 20 m. 
Půdorysná struktura zástavby v roce 1836 odpovídá soustředěné lánové vsi. Od doby mapování v roce 
1836 došlo k rozvoji zástavby zejména podél komunikace severním směrem, po obvodu severní 
záhumení komunikace a podél komunikace vedené z centra zástavby jihovýchodním směrem na 
Hlubočec.  
Jižním směrem od zástavby, ale ne v přímé návaznosti na obytnou zástavbu, byl vybudován zemědělský 
areál. 
 
V centrální části zástavby, na návsi, je kaple Navštívení Panny Marie, která byla budována v letech 1863 
až 1869 a je dominantou sídla, ale není viditelná z příjezdů do zástavby. Druhá, pro obyvatele 
Jakubčovic významná, je kaplička v polích pod stromy u komunikace na Hlubočec.  
 
Zástavbou sídla prochází tři silnice III. třídy. Ve směru od severu z Bohučovice je to silnice 4648, která 
z centra zástavby pokračuje směrem na jih na Skřipov jako silnice 4631, a silnice z centra zástavby na 
východ na Hlubočec má číslo 4648. Po této silnici do centra sídla a dále po silnici směrem na Skřipov 
jsou vedeny cyklotrasy 6078 a 6141 Radegast Opava. Trasa 6141 se na hranici se Skřipovem, v lokalitě 
Mostky stáčí severním směrem a pokračuje do Hradce nad Moravicí. 
K.ú. prochází ve směru východ – západ značené turistické trasy, které jsou vedeny kolem zbytků 
vojenského opevnění Kamenný Šanc z 18. století ve východní části k.ů. a pokračují k naučné stezce 
Památce amerických letců, rozhledně Šance, která byla zpřístupněna v roce 2005, a k nejzachovalejším 
zbytkům vojenského opevnění v Jakubčovicích, z 18. století.  
Za příznivého počasí je z rozhledny vidět široké okolí, Opavsko, hřbety Jeseníků i Beskyd. 
 
Zástavba Jakubčovic je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou s minimálním počtem 
polních cest, takže tato část krajiny je hůře prostupná. Pouze na západní hranici zástavby dosahuje 
lesní porost kolem Závilišského potoka až zástavbě. 
 
Lesní porosty na svazích okolních kopců vytváří téměř uzavřenou podkovu kolem zemědělské půdy, 
která je otevřena pouze severním směrem na Bohučovickému kamenolomu.. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Jakubčovice z jihovýchodu (příjezd od Hlubočce) 
 
 

 
pohled na Jakubčovice z jihovýchodu (příjezd od Hlubočce) 
 

 
vodojem a rozhledna na horizontu 
 

příjezd do obce od severu 
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pohled na obec od jihu od příjezdu ze Skřípova 
 

 
pohled z Jakubčovic na sever (Bohučovice) 
 

 
pohled z Jakubčovic na sever (Bohučovice) 
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dominanta kamenolomu na horizontu (pohled z příjezdu od Bohučovic)  
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Kajlovec, k.ú. Kajlovec 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o obci pochází z roku 1060. Ves byla založena na pravém břehu  
Katastrální území Kajlovec je obklopeno katastrálním územím Hradec nad Moravicí. Zástavba je 
situována v údolí vodního toku Hradečná, která se vlévá do Moravice v Hradci nad Moravicí. Podle 
mapování z roku 1836 byla zástavby situována spíše po východní straně silnice vedoucí ve směru jih – 
sever do Hradce nad Moravicí. Postupně došlo k rozvoji zástavby i mezi silnicí a vodním tokem 
Hradečné a také na jejím levém břehu.  
Zástavba Kajlovce je v cca 300 m n. m. blízké vrcholy kopců, např. Kalvárie a Vápenky dosahují více než 
400 m n. m. Poměrně prudké svahy nad zástavbou jsou z části zalesněny. 
Na severní část zástavby uzavírá Kajlovecký rybník. V jižní části zástavby je Autokemp Kajlovec.  
 
Krajina v okolí Kajlovce a Hradce nad Moravicí náleží také do Přírodního parku Moravice.  
Zástavbou Kajlovce prochází ve směru sever – jih, silnice I/57.  
Jižní částí zástavby jsou vedeny turistické trasy 
 

 
www. mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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Obec Hradec nad Moravicí, sídlo Žimrovice, k.ú. Žimrovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o Žimrovicích pochází z roku 1357. Osada byla založena na levém břehu řeky 
Moravice, v údolí Moravice a potoku Meleček, ve výšce cca 280 m n. m.. V 18. století byly Žimrovice 
počtem usedlostí menší než Benkovice nebo Bohučovice. V současné době  je tomu naopak. Přibližně 
v centru zástavby je kaple sv. Josefa z roku 1836, která již byla zaznamenána při mapování v roce 1836. 
 
Zástavba sídla se od doby mapování v roce 1836 rozvíjela po obvodu stávající zástavby a významnějším 
způsobem severozápadním a severovýchodním směrem. Vybudovaná komunikace se odchýlila z 
původní trasy a je vedena blíže k toku Moravice, pod zalesněnými svahy kopce Skála. Také komunikace 
na Domoradovice se po cca 800 m odchýlila od původní cesty, zřejmě zejména s ohledem na potřebu 
zdolání prudkých západních svahů Ostré Hory v k.ú. Domoradovice.  
 
V roce 1890 byla v Žimrovicích postavena papírna jižně od sídla Žimrovice, na levém břehu Moravice a 
na počátku 20. století byla postavena současná komunikace do Hradce nad Moravicí (v současnosti 
silnice III. třídy 44334), která prochází zástavbou sídla ze severovýchodu od Hradce a dále jihozápadním 
směrem do Domoradovic. 
 
Východní částí k.ú. Žimrovice prochází turistické trasy, úsek naučné stezky Hanuše s vyhlídkou  
Žimrovická skála a úsek naučné stezky Bukový chodník (podrobněji viz Hradec nad Moravicí).  
Pěkný pohled na Žimrovice je z komunikace vedené po severní hranici s k.ú. Benkovice a z komunikace 
na Domoradovice, úseku pod lesem. Po této komunikaci je také vedena cyklotrasa 551 Radegast 
Opava. Přiblične v centrální části zástavby se do této cyklotrasy zapojuje cyklotrasa 6221, která je 
vedena podél potoka Meleček, a na svazích Kamenné se stáčí na sever přes osadu Vendelín do 
Štáblovic.    
 
Sídlo Žimrovice je obklopeno lesy na svazích okolních kopců, jejichž vrcholy jsou převážně mimo k.ú. 
Žimrovice. Severozápadně od zástavby je kopec Doubrava (447 m n. m., k.ú. Benkovice), 
severovýchodně je kopec Skála (348 m n. m., k.ú. Hradec nad Moravicí), jižně je kopec Lůžkovec (453 
m n.m., k.ú. Žimrovice) a kopec Radumovec (372 m n.m.).  
Pouze západně od zástavy jsou menší plochy zemědělsky obhospodařované půdy. 
 
Okolí sídla Žimrovice je z turistického hlediska atraktivním území i s ohledem na provázanost s Hradcem 
nad Moravicí. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Žimrovice z cesty na Benkovice 
 
 

 
Žimrovický splav na Moravici 
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pohled na Žimrovice a Hradec od jihu z kopce nad Žimrovicemi   
 

 
nová zástavba na kopci nad Žimrovicemi   
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Obec Chlebičov, k. ú. Chlebičov, sídlo Chlebičov,  
 
www.cuzk.cz – mapy třetího vojenského mapování 1876 až 1880) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První zmínka o vsi pochází z roku 1250, archeologické nálezy však prikázaly, že území Chlebičova již 
bylo osídleno v době bronzové, tj. 1800 let před n. l. 

Střed obce leží v úžlabině Chlebičovského potoka v nadmořské výšce 275 m n. m. Potok je v zástavbě 
obce zatrubněn. V centrální části zástavby je kaple Panny Marie Růžencové z roku 1895, která je 
zároveň dominantou této části zástavby.  
Zástavba sídla se od doby 3. vojenského mapování rozvíjela zejména západním směrem, ke komunikaci 
propojující Velké Hoštice a Pustámi Jakarticemi, a po obvodu stávající zástavby. 
Zemědělský areál byl vybudován v blízkosti východní části zástavby. 
Na hranici s obcí Oldřišov byla vybudována a je provozována skládka odpadů. 
V blízkosti jihovýchodní části zástavby Chlebičova, v k.ú. Velké Hoštice, je v lokalitě Angelika 
zemědělský areál. 
 
Zástavbou sídla prochází v současné době dvě silnice III. třídy, a to již zmíněná silnice mezi Velkými 
Hošticemi a Pustými Jakarticemi 0468 ve směru jih – sever, která je vedena v trase podél západní části 
zastavěného území. Do této silnice je zapojena silnice 0469, která prochází středem zástavby ve směru 
západ – východ, ve směru na sídla Svoboda a Bílá Bříza. po této silnici a dále po komunikaci ve směru 
Kateřinky u Opavy jsou vedeny cyklotrasy 552 a 6092. Před východní části zástavby se na tyto cyklotrasy 
napojuje cyklotrasa vedená ze severu od Oldřišova. 
 
Podél krátkého úseku hranice s obcí Štěpánkovice je vedena značená turistická trasa ve směru jih – 
sever, z Kravař k silnici 0469 a pokračuje směrem na východ do sídla Svoboda.  
 
V k.ú.Chlebičov se nenachází téměř žádná zeleň. Obec je zcela obklopena poměrně velkými souvislými 
plochami orné půdy a nejbližší lesík se nachází několik kilometrů od zástavby směrem na Služovice a 
ke Chlebičovu již administrativně nepatří. Všudypřítomné lány orné půdy tak představují významnou 
bariéru vstupu do krajiny, která však nabízí jen málo míst k příležitostnému výletu do okolí. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o rostoucí obec s průměrnou intenzitou bytové výstavby, 
která je jednoznačnou součástí širšího specifického regionu „Hlučínska“, jeho západní části,  s  výraznou 
vazbou na město Opavu. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde podprůměrný. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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krajina severně Chlebičova 

 
severní okraj zástavby Chlebičova 
 

 
dálkový pohled na Chlebičov od severu 
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Obec Chvalíkovice, k. ú. Chvalíkovice, sídlo Chvalíkovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První zmínka o vsi Chvalíkovice je z roku 1445. Ves byla založena v místě přechodu severního svahu 
předhůří Nízkého Jeseníku do údolní nížiny vodního toku Moravice. Území obce se svažuje od jihu k 
severu. Ves měla v době mapování v roce 1836 strukturu lánové vesnice s návsí. Usedlosti byly po obou 
stranách ulice vedoucí středem zástavby. V roce 1860 byla uprostřed vsi postavena škola a naproti ní 
v roce 1865 byla postavena kaple sv. archanděla Michaela, která je dominantní stavbou centra sídla. K 
významnějšímu rozvoji zástavby došlo až v minulém století, a to zejména jižním, severním a východním 
směrem od stávající zástavby. V návaznosti na severovýchodní část zástavby byl vybudován 
zemědělský areál.  
 
Územím obce prochází silnice III. třídy. Ve směru jih – sever je to silnice 4643, která je zapojena do 
silnice 4648 jižně od Bohučovic a severně od Chvalíkovice je zapojena do silnice II. třídy 464 ve směru 
na Kylešovice.  
Středem zástavby, ve směru východ – západ prochází silnice 4644 do Branky u Opavy. Po této silnici 
vede od Vršovic cyklotrasa 6055 do Branky u Opavy, kde se napojuje na cyklotrasu 551.  
Turistická trasa prochází územím obce z jihu od Bohučovic do severní části zástavby Chvalíkovic, kde 
se stáčí na západ a pokračuje po silnici do Branky u Opavy. 
Zástavba sídla je ze severu a západu obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, která je 
poměrně málo prostupná. Na jižní stranu zástavby Chvalíkovic navazují louky a rybníky vybudované na 
potoku Maršovec.  
 
Výše na jih se nachází okraj rozsáhlého lesa, který je součástí Přírodního parku Moravice. Chvalíkovice 
se tak se sousedními Vršovicemi nebo Raduní stávají i díky dobrému autobusovému spojení s Opavou, 
cyklostezkou a značenou turistickou trasou, vstupní branou pro výlety do lesů nebo na blízký Branecký 
kopec. 
Zemědělský areál nepředstavuje takovou bariéru v území, jako již zmíněné velké plochy zemědělské 
půdy severně od obce. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel. Obec s výraznými vazbami na Opavu. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou 
krajinu je zde průměrný. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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pohled na Chvalíkovice od vodojemu 
 
 

 
pohled na Chvalíkovice od vodojemu 
 

pohled na Chvalíkovice z příjezdu od Branky u 
Opavy 
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Obec Jakartovice, k. ú. Jakartovice, sídlo Jakartovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Sídlo Jakartovice vzniklo stejně jako blízké Bratříkovice okolo roku 1250 vzhledem k tomu, že již v roce 
1250 náležela ves k majetku cisterciánského kláštera na Velehradě. V roce 1472 ves zanikla a znova 
osídlena byla v roce 1540. 
Od doby mapování v roce 1836 došlo k rozvoji zástavby spíše formou intenzifikace původně rozvolněné 
zástavby lánové návesní vsi. V roce 1755 byl na návsi postaven barokní kostel Narození Panny Marie 
(občas uváděn jako kostel Nanebevzetí Panny Marie), který je dominantou centrální části zástavby 
sídla. 
V návaznosti na zástavbu situovanou v severovýchodní části sídla byl vybudován zemědělský areál, 
jehož oplocení vytváří bariéru v území a komunikace končí před branou do areálu.  
Obcí protéká vodní tok Hvozdnice. V zástavbě obce je veden upraveným korytem a na východě 
zástavby se stáčí k jihovýchodu. 
Východní části k.ú. a zástavby prochází přibližně ve směru sever – jih silnice II. třídy 460. Do této silnice 
jsou zapojeny silnice II. třídy. Silnice 46023 je páteřní silnicí zástavby a prochází zástavbou. Z centrální 
části zástavby je vedena v trase na západ, kde se za západní hranicí zástavby stáčí k jihu podél vodního 
toku Hvozdnice do Bohdanovic. Silnice 46022 je vedena v trase podél vodního toku Hvozdnice ve 
východní části obce a zajišťuje dopravní vazbu na Mladecko. Ve východní části zástavby Jakartovic se 
zapojuje do silnice 460. 
V souběhu s touto silnicí a dále údolím vodního toku Stará voda prochází železniční trať s železniční 
stanicí Jakartovice. Železnice pokračuje do Břidličné.  
 
K. ú. Jakartovice se na západní straně zvedá k vrchu Doubrava, v jehož dnes zalesněném okolí je velké 
množství bývalých štol a břidlicových lomů, z nichž jsou některé zatopené. Přestože danou oblastí 
nevede žádná značená turistická trasa ani cyklostezka, je krajina západně od Jakartovic vyhledávaný 
turistický cíl a Jakartovice poskytují možnost občerstvení a rekreace. 
 
Zástavba Jakartovic je, s výjimkou lesů západně od sídla, obklopeny zemědělsky obhospodařovanou 
půdou obhospodařovanou z polních cest. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a mírným 
poklesem počtu obyvatel. Obec má v části Deštné lokalizované objekty individuální rekreace. Obec se 
slabým hospodářským pilířem a mírně rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení 
ÚAP MsK r. 2015 – nadprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – podprůměrné). Potenciální tlak sídelní 
struktury obce na volnou krajinu je zde podprůměrný až nízký, územně diferencovaný 
s transformačními tlaky na rekreačně atraktivní sídla. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Jakartovice od jihu (kaplička na horizontu) 
 

 
dálkový pohled do krajiny na jihu Jakartovic směrem na západ 
 

 
krajina jižně od Jakartovic 
 

 
dálkový pohled na Jakartovic z příjezdu od jihu  
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Obec Jakartovice, k.ú. Bohdanovice, sídlo Bohdanovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První zmínka o vsi Bohdanovice je z roku 1265. Sídlo bylo založeno v údolí vodního toku, který protéká 
zástavbou od západu k východu a který se vlévá na okraji východní části zástavby do Hvozdnice. Tvrz, 
uváděná v roce 1436, zanikla a není zřejmé, kde stála. Významnou stavbou a dominantou centrální 
části zástavby je kostel sv. Míchala z roku 1770. Až do poloviny 20. století se v okolí těžila břidlice. 
Struktura lánové lineární vsi s návsí je v podstatě zachována. Zástavba se rozvíjela jen velmi v malém 
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rozsahu. Severně od zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
Zástavbou prochází ve směru sever – jih silnice II. třída 442 z Horního Benešova do Oder. Páteřní 
komunikací zástavby je silnice III. třídy 46023, která prochází zástavbou ve směru východ – západ, z 
Jakartovic a na západě, již na území Leskovce nad Moravcí je zapojena do silnice II. třídy 452. 
K.ú. prochází cyklotrasa 503, od západu do centra sídla po silnici 46023, zde se stáčí k jihu a pokračuje 
po silnici 442 ve směru na  Hořejší Kunčice, dále kolem vodní nádrže Kružberk až do Budišova nad 
Budišovkou. 
 
Sídlo Bohdanovice je obklopeno zemědělsky obhospodařovanou půdou, ale vzhledem ke kopcovité 
krajině jsou zejména svahy kopců severně od zástavby využívány spíše jako pastviny. V orné půdě na 
jih od zástavby obsahuje řadu remízků a drobných lesíků, které opticky fragmentují krajinu. 
Prostupnost území bloky orné půdy a pastvinami není dobrá, jsou zde jen polní cesty sloužící k 
obhospodařování polností. 
 
Větší lesy navazují na zemědělskou půdu v západní části k.ú. na svazích Březového vrchu (556 m n. m.), 
Březového pahorku (554 m n. m.) a v severní části k.ú., kolem vodního toku Hvozdnice. Les, který 
navazuje na severovýchodní část zaástavby, na svazích Klapetkova kopce, již náleží do k.ú. Jakartovice. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled od Bohdanovic k severu 
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dálkový pohled na Bohdanovice od jihu 
 
 

 
pohled na Bohdanovice od jihu (od hřbitova) 
 
 

 
pohled na Bohdanovice od jihu 



159 
 

 
hřbitov v Bohdanovicích 
 

centrum Bohdanovic s dominantou kostela 
 

 
příjezd do Bohdanovic od západu 
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Obec Jakartovice, k.ú. Deštné, sídlo Deštné 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Ves Deštná byla založena v kopcovité krajině u vodního toku v severní části dnešního k.ú. První písemná 
zmínka o vsi Deštné pochází z roku 1320. Tvrz z roku 1408 byla postupně přestavěna v letech 1727 – 
30 na barokní zámek. V současné době jde spíše o zříceninu. Vsí procházela stezka propojující sever 
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Evropy s jižní části vnitrozemí. Ves se dále rozvíjela jako zemědělská obec, zástavba měla strukturu 
soustředěné lánové vsi s návsí. Zástavba se byla budována podél vodníku toku, který se vlévá do 
vodního toku Deštná v jihovýchodní části zástavby. Deštná protéká jižně od zástavby.  
V blízkosti zámku je gotický kostel z poloviny 14. století zasvěcený Navštívení Panny Marie. 
Původní tvrz, později areál zámku a kostel jsou situovány v nejvýše položené části zástavby sídla.  
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba intenzifikovala a mírně se rozvíjela severním 
a jihovýchodním směrem podél komunikace.  
V jižní části k. ú., v blízkosti sídla Nové Lublice, je lokalita Nový Dvůr se zemědělskými usedlostmi, která 
je ale dopravně přístupná od jihu, tj. od Nových Lublic. Lokalita je se zástavbou Deštné propojena 
lesními a polními komunikacemi.  
K.ú. Deštné a zástavbou sídla prochází silnice I. třídy 46, do které je v severovýchodní části zástavby 
zapojena silnice II. třídy 460, která je vedena v trase od severu, od Jakartovic. Zbývající část zástavby je 
obsloužena z místních a účelových komunikací.  
 
K.ú. Deštné nejsou vedeny žádné turistické trasy ani cyklotrasy. 
 
Zástavba sídla je obklopena ze všech stran zemědělsky obhospodařovanou půdou. Drobné remízky a 
břehová zeleň kolem drobných vodní toků člení bloky půdy. Zemědělská půdy jižně od zástavby 
přechází do poměrně rozsáhlejších lesů na svazích kopců Palesek  
(515 m n. m.) a Kamenitá Hora (478 m n. m.). Nejvyšším místem v k.ú. je kopec u lokality Nový Dvůr, 
který dosahuje výšky 542 m n. m. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 
 

 
dálkový pohled na Deštné od východu 
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dálkový pohled do krajiny od Deštné na východ 
 
 

 
dálkový pohled na osadu Kukačka 
 

 
dálkový pohled na Deštné od západu 
 
 

 
dálkový pohled do krajiny od Deštné na západ  
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Obec Jakartovice, k.ú. Hořejší Kunčice, sídlo Hořejší Kunčice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Hořejší Kunčice se rozkládají v oblasti Nízkého Jeseníku. První zmínka o vsi Hořejší Kunčice pochází z 
roku 1403. Sídlo bylo založeno v údolí vodního toku (cca 440 m n. m.), který protéká zástavbou od 
severozápadu k východu a který se vlévá na okraji východní části zástavby do vodního toku Deštná, na 
jejímž toku je východně od sídla vybudovaná malá vodní nádrž. V centrální části zástavby stával kostel 
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Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v roce 1769 a po požáru, při kterém vyhořel, již nebyl 
obnoven.   
 
Od doby mapování v roce 1836 nedošlo k významnějšímu rozvoji zástavby. Jižním směrem od zástavby, 
ale bez přímé vazby na zástavbu sídla, byl vybudován zemědělský areál, po jehož západní hranici vede 
silnice II/442. 
 
K.ú. a i středem zástavby sídla prochází silnice II. třídy 442 v trase od severních Bohdanovic kolem vodní 
nádrže Kružberk přes Vítkov do Jakubčovic nad Odrou. Severní částí zástavby prochází silnice I. třídy 46 
ve směru severovýchod (od Opavy) – jihozápad (Moravský Beroun, Olomouc).  
Po silnici II. třídy vede cyklotrasa 503 ve směru od Bohdanovic až do Budišova nad Budišovkou. 
Turistické trasy tímto katastrálním územím neprochází.  
 
Zástavbu obklopuje množství zalesněných údolnic a remízků vedoucích do zemědělsky 
obhospodařované půdy, která je využívána zejména jako pastviny. Větší lesní ceky jsou na západních 
svazích kopce, který se nachází v jihovýchodní části k. ú. dosahuje výšky  
543 m n. m. a je nejvyšším místem k.ú.   
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Hořejší Kunčice od východu 
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elektrické vedení mezi Hořejšími Kunčicemi a Deštným 
 
 

 
elektrické vedení mezi Hořejšími Kunčicemi a Deštným 
 
 

 
elektrické vedení mezi Hořejšími Kunčicemi a Deštným 
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dálkový pohled na Hořejší Kunčice od západu 
 

 
 
 

 
zemědělský areál na jih od zastavěného území Hořejšich Kunčic  
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Obec Jakartovice, k.ú. Kerhartice u Budišova nad Budišovkou  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1397. První záznamy o zdejším kostele pocházejí z 16. století, 
v roce 1804 byl na jeho místě postaven kostel sv. Martina, který byl zbořen v roce 1985. V sídle byly 
dva mlýny, lihovar a v blízkosti břidlicový lom. 
 
V letech 1948 až 1955 zde byla vybudována na vodním toku Moravice vodní nádrž Kružberk, která 
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zatopila 28 domů, ale většina zástavby byla zbořena po zřízení 1. pásma hygienické ochrany vodní 
nádrže.  Ze zástavby zůstalo několik objektů u silnice vedoucí k přehradě. Bývalý průmyslový objet 
využívala farma Hořejší Kunčice, dva domy a budova bývalého lihovaru. 
Svahy nad vodní nádrží, které nejsou zalesněny, jsou zemědělsky obhospodařované a jsou využívány 
zejména jako pastviny.  
 
K.ú. prochází silnice II. třídy 442 ze severu od Hořejších Kunčic jižním směrem přes Vítkov do Jakubčovic 
nad Odrou.  Po této silnici je zároveň vedena cyklotrasa 503 ve směru od Hořejších Kunčic až do 
Budišova nad Budišovkou. Turistické trasy tímto katastrálním územím neprochází.  
 
 

 
www.mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
krajina nad Kerharticemi (severně původní obce)  
 

 
pozůstatky původní zástavby Kerhartic 
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krajina v okolí Kerhartic (pastviny)  
 
 

 
pastevní chov skotu v okolí Kerhartic  
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Obec Jakartovice, k.ú. Medlice u Budišova nad Budišovkou  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1249. Na počátku 13. století zde byl postaven hrad Medlice, 
který zpustl okolo druhé poloviny 15. století. V roce 1569 zde byl postaven dřevěný kostelík, na jehož 
místě byl vybudován v roce 1766 kamenný filiální kostel Navštívení Panny Marie.  
V letech 1948 až 1955 zde byla vybudována na vodním toku Moravice vodní nádrž Kružberk, která 
zatopila část domů, ale většina zástavby byla zbořena po zřízení 1. pásma hygienické ochrany vodní 
nádrže.  Kostel byl zbořen v roce 1974. Z původní zástavby zůstaly stát tři domy a trafostanice. Bývalá 
ves je v současné době již zarostlá lesem, ale zbytky domů jsou ještě stále patrné. Zřícenina hradu 
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Medlice je na levém břehu vodní nádrže, severněji na pravém břehu je zřícenina hradu Šternek (k.ú. 
Bílčice). 
K.ú. Medlice u Budišova nad Budišovkou prochází pouze polní a lesní komunikace.  
Svahy nad vodní nádrží jsou zemědělsky obhospodařované a jsou využívány zejména jako pastviny.  
 

 
www.mapy.cz 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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Obec Jezdkovice, k. ú. Jezdkovice, sídlo Jezdkovice  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1250. Ves byla založena v kopcovitém terénu v údolí potoka, 
který se na území Stěbořic slévá s dalšími potoky a jižně od zástavby Stěbořic ústí do vodního toku 
Velká.  
V letech 1618 až 1619 byl v centrální části vsi postaven pozdně renesanční zámek s okrasnou zahradou, 
který byl v letech 1723 až 1752 barokně přestavován. V objekt zámku je v současné době obecní úřad, 
knihovna apod., v zahradě zámku jsou pořádány kulturní akce.  
Od doby mapování v roce 1836 se uspořádání půdorysné struktury vsi změnilo jen poměrně málo. Spíše 
došlo k intenzifikaci zástavby. 
V návaznosti na jihovýchodní část zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
 
Katastrálním území a zástavbou prochází několik silnic III. třídy. Ve směru od severovýchodu od 
Stěbořic je to silnice 46014, která směřuje do centra zástavby. Silnice 44342 je vedena na k.ú. 
Jezdkovice od jihu z Dolních Život, v centrální části zástavby se odklání západním směrem a konci 
zástavby se stáčí k severu, kde se pod lesem zapojuje do silnice 4609, která prochází územím Jezdkovic 
v severní části k. ú. a propojuje sídla od Opavy přes Stěbořice, Hlavnici až po Horní Životice, kde se 
zapojuje do silnice I/11. 
Po silnici 4609 je zároveň vedena cyklotrasa 6167 Radegast Opava. Turistická trasa Jezdkovicemi 
neprochází.  
 
Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda téměř bez jakékoliv krajinné zeleně (remízků, alejí 
apod.).  Na severním okraji obce se rozkládá les, jehož součástí (ale již mimo správní území obce) je 
Arboretum Nový Dvůr.  
Krajinou prochází účelové komunikace, které slouží zejména k obhospodařování zemědělských 
pozemků a mohou být využity při pěší turistice. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s nadprůměrnou intenzitou bytové výstavby a 
mírným růstem počtu obyvatel. Obec představuje okraj suburbanizační zóny města Opavy. Obec 
s mírně rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – nadprůměrné, 
ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – velmi dobré). Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je 
zde průměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Jezdkovice od západu 
 

 
dálkový pohled na Jezdkovice od jihu 
 

 
krajina severně od Jezdkovic 
 



179 
 

 
příjezd do Jezdkovic od jihu 
 

 
nová výstavba na západním okraji zastavěného území obce 
 

 
pohled na zemědělský areál na jižním okraji zástavby Jezdkovic 
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krajina jižně od Jezdkovic 
 

 
krajina na západ od Jezdkovic 
  



181 
 

Obec Kyjovice, k.ú. Kyjovice ve Slezsku, sídlo Kyjovice 
  
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Kyjovice se nacházejí ve východní části Vítkovské vrchoviny. Ves byla založena okolo roku 1290 jako 
návesní ves. V roce 1783 byl na místě panského dvora postaven  barokní zámek, který byl v první 
polovině 19. století rozšířen a upraven v empírovém stylu. Součástí parku byl park. V současnosti slouží 
zámek jako domov pro seniory. Mimo souvislou zástavbu vsi, v údolí u soutoku vodních toků Setiny a 
Seziny, byl založen Panský mlýn. Dominantní stavbou centrální části zástavby je mimo objekt zámku 
kaple sv. Víta, která byla vybudována v 20. letech 20. století.  
Od mapování v roce 1836 se zástavba postupně rozšiřovala po obvodu stávající zástavby, 
jihovýchodním směrem od areálu zámku a zejména severním směrem. V návaznosti na severovýchodní 
část zástavby byl vybudován zemědělský areál. 

Z geomorfologického hlediska je obec členitá a mírně kopcovitá. Území obce včetně zástavby se 
nachází v nadmořské výšce cca 400 m n. m. Východně od zástavby pramení potok Polančice, jejíž tok 
se mírně stáčí k jihovýchodu. Vodní tok Seziny je zároveň hranicí mezi obcemi Kyjovice a Těškovice. 
Severozápadní částí území obce protéká vodní tok Porubka.  

Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou s výjimkou jižní části, kdy na areál 
zámeckého parku navazují lesy. Zemědělské plochy jsou členěny drobnými remízky a doprovodnou 
zelení kolem vodních toků případně alejemi kole cest.  

Severně i jižně zemědělská krajina přechází v lesní porosty. 

Územím obce i zástavbou prochází přibližně ve směru sever – jihozápad silnice II. třídy 465, od silnice 
11H, přes  Budišovice, Těškovice do Kyjovic. Ve směru od severozápadu (Pusté Polomi) prochází 
územím obce i zástavbou silnice III. třídy 4654, které pokračuje k jihovýchodu do Zbyslavic. 

Územím obce i zástavbou je vedena cyklotrasa 6140 Radegast Slezsko a to jak ve směru Čavisov – 
Kyjovice – Pustá Polom, tak ve směru od lokality Zátiší (obec Budišovice, Horní Lhota, Kyjovice) do 
centra Kyjovic, kdy je tato část cyklostezky nazvaná t Slezsko. Územím obce a zástavbou jsou vedeny 
také značené turistické trasy, v souběhu s cyklotrasami, které ale od zástavby pokračují jižním směrem 
k Panskému mlýnu a dále údolím Setiny a Seziny, kde se opět dostávají do souběhu s cyklotrasou 6191.  

Z turistického hlediska patří k velmi atraktivnímu území právě údolí Setiny a Seziny, které se táhne až 
k Hradci nad Moravicí.  

V případě jasného počasí je možné z návrší na území obce vidět panorama Beskyd. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s průměrnou intenzitou bytové výstavby a výraznou 
rekreační funkcí, dominantními vazbami na město Ostravu. Obec s rozdílně hodnoceným pilířem 
životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – podprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – dobré).  
Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde vysoký až velmi vysoký. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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krajina jihozápadně od zástavby Kyjovic  
 

 
příjezd do Kyjovic od jihozápadu (od Těškovic) 
 

 
dálkový pohled na Kyjovice od jihovýchodu (od Zbyslavic) 
 



185 
 

 
zástavba na okraji obce se zemědělským areálem,  zámek v Kyjovicích  
 

 
chatová osada na severním okraji katastru obce 
 

 
krajina severně Kyjovic 
 



186 
 

 
dálkový pohled na obec ze severu (se silem zemědělského areálu na horizontu) 

 
dálkový pohled na Kyjovice ze západu (od příjezdu z Pusté Polomi - u vodojemu) v dáli Beskydy 
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Obec Lhotka u Litultovic, k.ú. Lhotka u Litultovic 
sídlo Lhotka u Litultovic, sídlo Životské Hory,  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
Ves Lhotka (též Lhota) založena před rokem 1389, podle některých údajů je již zmiňována v roce 1381. 
Zároveň jsou ještě dříve, v roce 1325, zmiňovány Hory. Podle dochovaných zpráv stával v místě osady 
Hory malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota.  
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Dominantou centrální části zástavby Lhotky je kaple Nejsvětější Trojice se zvoničkou, která pochází z 
roku 1751 a byla přestavěna po požáru v roce 1852.  

 
Zástavba Lhotky je situována na svazích kopce Hájek, jehož vrchol je již na území obce Moravice, a 
svažuje se k severu. Jižní část zástavby je cca ve 450 m n. m., zatímco jižní část zástavby je o cca 20 m 
níže.  
 
Od doby mapování v roce 1836 došlo pouze nepatrným změnám v půdorysné struktuře sídla. V 
návaznosti na severozápadní část zástavby byly postaveny zemědělské stavby, které jsou již ve 
zchátralém stavu.  
 
Územím obce a sídlem Lhotkou u Litultovic prochází silnice III. třídy, a to od severu z Litultovic, středem 
zástavby Lhotky u Litultovic k jihu do obce Moravice je to silnice 44341. Střed Lhotky u Litultovic s 
osadou Životické Hory je propojen silnicí 44332. 
 
Zástavba Životských Hor (někdy je také užíván pouze název Hory nebo nesprávně název Životické Hory) 
byla budována podél komunikace po vrstevnici ve výšce cca 470 m n. m. Od doby mapování v roce 
1836 byl její rozvoj obdobný jako u Lhotka u Litultovic, čili minimální. Kaplička je uprostřed zástavby 
Životských Hor, ale jde o drobnou stavbu.  
 
Zástavba Lhotky u Litultovic je obklopena Zemědělsky obhospodařovanou půdou, která je členěna 
plochami drobných remízků a břehovou zelení kolem vodního toku, který pramení pod severní částí 
zástavby a teče údolím mezi kopce Mešnice (469 m n. m.) a kopce východně od toku (487 m n. m.) do 
Litultovic, kde se vlévá do Hvozdnice.  
Zástavba Životských Hor je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou ze všech stran s výjimkou 
severovýchodní části, kde téměř až k zástavbě dosahují lesy, které jsou již ale na katastrálním území 
Dolních Životic. 
Západní část k. ú. Lhotka u Litultovic je pokryta lesními celky, tzv. Selské lesy, na svazích kopců (538 m 
n. m.). 
 
Územím obce a zástavbou Lhotky u Litultovic prochází značená turistická trasa ve směru sever – jih, od 
železniční stanice v Litultovicích přes Lhotku u L. a Moravici do Jánských koupelí. 
Západní částí k. ú. prochází druhá značená turistická trasa, a to ze severu od železniční stanice v 
Litultovicích, přes zástavbu v Životských Horách k jihu do Melče. 
 
Pěkný rozhled do širokého okolí je ze silnice na Moravici, od autobusové zastávky Lhotka u Litultovic, 
Hory, rozcestí. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s nízkou intenzitou bytové výstavby a značným 
poklesem počtu obyvatel v okrajové poloze SO ORP , ve vazbě na Vítkovsko (přenos nezaměstnanosti) 
tvořená dvěma sídly. Probíhající transformace obytné funkce na rekreační. Potenciální tlak sídelní 
struktury obce na volnou krajinu je zde nízký. 
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https://mapy.cz/turisticka 

 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 



190 
 

 
pohled na krajinu Lhotky u Litultovic od Litultovic s údolím Hvozdnice 
 

 
Pilný Mlýn v údolí Hvozdnice 
 
 

 
dálkový pohled na Lhotku u Litultovic ze severu (příjezd od Litultovic) 
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pohled na samotu na horizontu jihovýchodně obce 
 

 
dálkový pohled na Lhotku u Litultovic z jihovýchodu 
 

 
pohled na Lhotku u Litultovic z jihovýchodu 
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dálkový pohled na Životské Hory od západu (z příjezdu od Lhotky u L.) 
 

 
dálkový pohled na Životské Hory od východu (od hřbitova) 
 

 
hřbitov v Životských Horách 
 

zemědělský areál na východním okraji 
zastavěného území 
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zástavba Životských hor 
 

 
dálkový pohled na Lhotku u Litultovic od Životských Hor 
 

 
zástavba centrální části Lhotky u Litultovic 
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pohled do krajiny severně Lhotky u Litultovic (směrem na Litultovice) 
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Městys Litultovice, k.ú. Litultovice, sídlo Litultovice, sídlo Choltice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Nejstarší zmínka o Litultovicích je v seznamu biskupských manů v okolí Opavy z doby 1289 – 1325. Další 
písemná zmínka o vsi pochází z roku 1317. V roce 1368 je zmiňován ve vsi hrádek s příkopem od severní 
strany a s valy ze strany jižní, které ještě byly znatelné začátkem 20. století. Původní katastr 
nezahrnoval osadu Choltice vzniklou severně od zástavby Litultovic. V jižní části k.ú. jsou malé osady 
Luhy a Pilný mlýn. V roce 1887 se Litultovice staly městysem.  
Ves měla v době mapování v roce 1836 strukturu zástavby lánové vsi s návsí. Zámek s parkem uzavíral 
zástavbu z jihozápadní strany. Zámek vznikl přestavbou původní tvrze. Přestavba byla dokončena na 
začátku 17. století, později byl zámek barokně upraven na začátku 19. století byla upravena fasáda do 
jednotné empírové podoby.  
Zástavbu z východní strany uzavíral kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1844 – 1847 na 
místě staršího kostela. 
Rybníky na Litultovickém potoce, který protéká sídlem od západu k východu, jsou dodnes zachovány, 
včetně rybníka na návsi.  
Zámek je dnes využíván jako obecní úřad, zámecký park je přístupný veřejnosti.  
 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba sídla rozvíjela zejména západním směrem a v  návaznosti 
na jihovýchodní část zástavby. Za dvorem zámku byl vybudován zemědělský areál, v návaznosti na 
zástavbu vybudovanou v severozápadní části sídla byly postaveny výrobní haly.  
 
Choltice byly založeny v roce 1846. U severního okraje Choltic se nachází dřevěný větrný mlýn, který 
byl postaven v roce 1833 v obci Sádek a odkud byl v roce 1878 převezen. Mlýn pracoval do roku 1950. 
 
K.ú. Litultovice a zástavbou Litultovic prochází ve směru východ – západ silnice I/46 a řada silnic III. 
třídy. Ze severovýchodu od Jezdkovic je to silnice 0466, ze které odbočuje do Choltic silnice 0467 a 
která je zapojena do silnice I/46 ve východní části zástavby. Ze severozápadu do Litultovnic je vedena 
silnice 46015 a je zapojena do silnice I/46 v západní části zástavby, odkud je směrem na jih vedena 
silnice 44331 do centra Lhotky u Litultovic a dále do obce Moravice.  
 
Jižní částí k. ú., podél vodního toku Hvozdnice prochází železniční trať Opava východ – Svobodné 
Heřmanice.  
 
Územím Litultovic prochází cyklotrasa 6221 Radegast Opava ze severozápadu od Hlavnice, středem 
zástavby Litultovic a pokračuje dále na jihovýchod na Dolní Životice. 
Značená turistická trasa vede od severu od arboreta v Novém Dvoře přes zástavbu Litultovic na jih 
Litultovic k železniční stanici a dále k jihu přes Lhotku u Litultovic, Moravici do Jánských koupelí a 
pokračuje na východ údolím Moravice. 
 
Zástavba Litultovic i Choltic je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, s drobnými remízky 
a břehovou zelení kolem vodních toků, např. Choltického potoka který protéká územím obce 
Litultovice od severozápadu k jihovýchodu, kde ústí ve východní části zástavby Litultovic do 
Litultovického potoka, který pramení v k.ú. Hlavnice a od západu protéká zástavbou sídla směrem na 
východ.  
 
U hranice s k.ú. Mladecko je kamenolom, u kterého železniční stanice Mladecko, která je ale situována 
ještě v k.ú. Litultovice. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o v minulosti rychle rostoucí obec s průměrnou intenzitou 
bytové výstavby a částečně i rekreační funkcí, s vazbami na město Opavu. Potenciální tlak sídelní 
struktury obce na volnou krajinu je zde podprůměrný, územně diferencovaný. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
zástavba v centrální části Litultovic (náves, zámek) 
 

 
dálkový pohled na Litultovice od západu (od Mladecka) 
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krajina západně od Litultovic (směrem na Mladecko) 
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Obec Mikolajice, k.ú. Mikolajice, sídlo Mikolajice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 



201 
 

První písemná zmínka o vsi Mikolajice pochází z roku 1389. Vždy se jednalo o malou zemědělskou obec. 
Od doby mapování v roce 1836 nedošlo k zásadnímu rozvoji sídla, spíše k intenzifikaci zástavby. Nové 
rodinné domy byly postaveny v návaznosti na východní část zástavby. Zůstala zachována i záhumení 
komunikace po obvodu severní části sídla, od které severním směrem byl postaven zemědělský areál. 
Dominantou centrální části zástavby je kaple sv. Floriána a v severní části zástavby je malá kaplička, 
další kaplička je komunikace na Dolní Životice. 
 
K.ú. Mikolajice a zástavbou obce prochází od severovýchodu na jihozápad silnice II. třídy 443, tj. od 
Opavy, přes Otice, Uhlířov, Štáblovice, Mikolajice, Melč až do Města Libavá. V centru Mikolajic je do 
této silnice zapojena silnice III. třída 44339, která je vedena v trase od severu, z Dolních Životic.  
 
Obcí prochází cyklotrasa 6221 Radegast Opava, od severu po silnici 44339, v centru zástavby se stáčí k 
východu po silnici 443, a pod Míkolajickým kopcem odbočuje po komunikaci do Štáblovic, kde se stáčí 
dále k jihu. 
K.ú. Mikolajice značená turistická trasa neprochází, s výjimkou hranice s k.ú. Melč, která propojuje 
zástavbu Melče se zástavbou Litultovic. 
 
Sídlo Mikolajice je obklopeno zemědělsky obhospodařovanou půdou ze severu a ze západu obce, která 
je přístupná z celé řady polních cest.  
Území obce se nachází ve svažujícím se terénu ve výšce kolem 350 m. V jižní a východní části obce se 
nacházejí plochy lesa, v současné době však z velké části relativně čerstvě vytěžené. Další souvislé lesy 
se nacházejí cca 2 km západním směrem.  
Jižní částí zástavby protéká Mikolajický potok, který pramení jihozápadně od zástavby, za východní 
částí zastavěného území se stáčí směrem k severu a na hranici k.ú. Štáblovice, Dplní Životice a Slavkov 
ústí  do Hvozdnice. 
 
Do vzdálenosti cca 2 km od středu obce se nacházejí následující objekty turistického zájmu: zámek 
Dolní Životice, zbytky tvrziště Dolní Životice a zámek Štáblovice. 
 
Zajímavé a daleké rozhledy do krajiny jsou z komunikace na Dolní Životice. Na zástavbu sídla je pěkný 
pohled ze svahů pod lesem jižně od zástavby. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s průměrnou intenzitou bytové výstavby a 
růstem počtu obyvatel. Obec představuje okraj suburbanizační zóny města Opavy. Potenciální tlak 
sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde průměrný.     
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Mikolajice od východu (od Štáblovic) 
 

 
příjezd do Mikolajic od západu 
 
 
pohled do krajiny západně od 

zástavby Mikolajic (kaplička 
v popředí) 
 
zemědělský areál na severním  

okraji zastavěného území  
 
 

 
pohled do krajiny severně Mikolajic 
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Obec Mladecko, k. ú. Mladecko, sídlo Mladecko 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Ves se původně nazývala Mladotice, a je prvně připomínaná v roce 1250. V 70. letech, za časů válek, 
ves zpustla.Ve vsi zůstal pouze mlýn. K novému osídlení došlo až koncem 16. století. V 17. století byl 
na kraji zástavby postaven barokní zámek, který byl o sto let později zbořen a nový zámek v empírovém 
slohu byl postaven až na počátku 19. století a o něco později byl kolem parku zřízen rozsáhlý krajinářský 
park. Nový zámek byl postaven zcela mimo zástavbu v lokalitě Mladecký dvůr. Zámek ani park není 
přístupný veřejnosti, v zámku je domov řadových sester.  
 
V centrální části zástavby vesnice je kaple sv. Josefa z roku 1882. Z původní zástavby se zachovalo 
několik neporušených objektů. Také půdorysná struktura zástavby je poměrně zachovaná. Jižně a 
severně od zástavby vznikly chatové lokality nazvané Nad Nádražím a Choranda.  
  
Jižně od území obce prochází trasa silnice I. třídy 46. Od severozápadu, kolem Mladeckého dvora, 
zástavbou sídla prochází silnice III. třídy 46016, kde se za hranicí obce zapojuje do silnic I/46.  
Podél vodního toku Hvozdnice, která tvoří hranici s obcí Deštné, je vedena silnice III. třídy 46022 ve 
směru od Jakartovic a v centru zástavby se zapojuje do silnice 46016.  
Mezi touto sinicí a tokem Hvozdnice prochází obcí železniční trať s železniční stanicí Mladecko, která 
je ale situována na území obce Litultovice. 
 
Sídlo je obklopeno zemědělsky obhospodařovanou půdou ze severu a z východu. Na západní straně 
zastavěné obce se nachází úzký pás lesa kolem vodního toku Hvozdnice, který dále na západ přechází 
opět do zemědělské, orné půdy.  
Zástavba se nachází v zaříznutém údolí ve výšce kolem 350 m. Jižním směrem se nacházejí plochy lesa, 
v současné době však z velké části nedávno vytěžené.  
 
Do vzdálenosti cca 2 km od středu zástavby se nacházejí následující objekty zájmu: jezdecký areál 
Jakartovice, zámek Mladecký dvůr, zámek Litultovice, zámek Deštné a přímo na jižním okraji obce i 
Klub vojenské historie Deštné.  
 
K.ú. Mladecko nejsou vedeny žádné značené turistické trasy ani cyklotrasy. 
Z železniční stanice Mladecko vychází turistická trasa Vlčím dolem do Nových Lublic a dále na Kružberk 
(jižní směr). Obcí Mladecko neprochází žádné cyklotrasy, i když tato se nachází ve vzdálenosti cca 2 km 
v Litultovicích (cyklotrasa č. 6221 Radegast Opava z Litultovic a Dolních Životic do Žimrovic u Hradce 
nad Moravicí). 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a 
stagnací počtu obyvatel, slabým hospodářským pilířem. V obci jsou lokalizovány individuální rekreační 
objekty.  Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde nízký.     
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled a Mladecko od západu 

 

 
krajina jižně zastavěného území Mladecka 

 

 
krajina západně zastavěného území Mladecka (stožár na horizontu) 
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krajina západně zastavěného území Mladecka (cesta na Deštné) 
 

 
elektrické vedení VVN, zemědělský areál a fotovoltaika v severní část katastru Mladecka  
 

 
dálkový pohled na Mladecko ze severu (od Hlavnice) 
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Obec Moré Lazce, k.ú. Lhota u Opavy, sídlo Mokré Lazce 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o Mokrých Lazcích pochází z roku 1377. Původní osada patřila ke štítinské tvrzi. 
Zástavba vznikla severně od cesty z Moravské Ostravy do Opavy. Území obce se svažuje od jihu k severu 
k vodnímu toku Opava.  
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba původně lánové vsi s návsí významným způsobem rozrostla 
jižním a západním směrem od původní zástavby. Dominantou zástavby v jihovýchodní části sídla je 
kostel sv. Jana Křtitele postavený na místě původního dřevěného kostela, který byl zbourán v roce 
1780. 
V jižní části zástavby jsou kaple sv. Anny z roku 1747 a kaplička na křižovatce před rodinným domem.  
V severovýchodní části zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
V lesích v jižní části k.ú. jsou pozůstatky dnes již jen velmi nepatrného hradiště Přerovec, jehož počátky 
patrně spadají do 14. století. 
 
Zástavba je situována v severní části k.ú., jižní část k.ú. od silnice pokrývají rozsáhlejší lesní celky. 
Zástavba je ze severu západu i východu obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Jižní část 
zastavěného území je ve výšce 280 m n. m., zatímco severní část zástavby je ve výšce 240 m n. m. 
Nejvyšším místem jsou kopce v jižní části k.ú., jejichž vrcholy dosahují výšky až 381 a 416 m n. m. 
 
Jižně od zástavby prochází územím obce silnice I. třídy 11 a několik silnic III. třídy. Severní částí zástavby 
prochází silnice 4673, která je vedena z Děhylova přes Dobroslavice, Háj ve Slezsku, Smolkov, Lhotu, 
Mokré Lazce do Štítiny. Silnice 4664 je zapojena  do silnice 4673 v severní části sídla a je páteřní 
komunikací původní části zástavby, kde se v centrální části zástavby odklání západním směrem, kde je 
zapojena do silnice I/11. Od této silnice v centrální části původní zástavby je vedena trasa silnice 4665 
jihovýchodním směrem, kde je pojena do mimoúrovňové křižovatky na silnici I/11. 
 
Severní část zástavby navazuje na železniční trať Ostrava–Svinov – Opava-východ s železniční stanicí.   
 
Silnice I/11 a železnice jsou bariérami v prostupnosti územím 
 
K. ú. prochází několik cyklotras. Ve směru od východu v severní části k.ú. dále severním směrem je 
vedena cyklotrasa 6198, která se před železniční tratí zapojuje do cyklotrasy 6200 Radegast Opava, 
která je vedena ve směru východ – západ od Lhoty do Štítiny a ze středu severní části zástavby také 
severním směrem přes lokalitu Doškův Mlýn u vodního toku Sedlinky do Kravař. Jižní částí k. ú., lesními 
masívy prochází cyklotrasa 6199 od Hrabyně do Nových Sedlic. Po hranici s obcí Pustá Polom je vedena 
cyklotrasa 6141 od Budišovic do Pusté Polomi. 
 
Značené turistické trasy obcí Mokré Lazce neprocházejí.  
 
Lesy jsou prostupné celou řadou lesních cest, kdežto prostupnost zemědělsky obhospodařovanou 
půdou je horší.  
  
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o mírně rostoucí obec s průměrnou intenzitou bytové 
výstavby. Obec má výhodnou dopravní polohu a vazby na město Opavu, částečně i Ostravu. Potenciální 
tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde nadprůměrný. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté 
podbarvení – orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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krajina severně Mokrých Lazců 
 

 
pohled na Mokré Lazce od východu (příjezd od Háje - Lhoty) 
 

 
"různorodá" zástavba na západním okraji zastavěného území 
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Obec Neplachovice, k. ú. Neplachovice, sídlo Neplachovice a sídlo Zadky 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1830 - 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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První písemná zmínka o Neplachovicích je z roku 1257, je však jisté, že území již bylo osídleno mnohem 
dříve kmenem Holasiců.  Z roku 1257 pochází i kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven na návsi vsi. 
Ves byla založena na březích Heraltického potoka, který tvoří západní hranici obce ve směru jih – sever 
a v severní části území se odklání do údolí ve směru západ – východ a protéká středem zastavěného 
území obce a pokračuje na území Holasovic, kde se vlévá do řeky Opavy jako její pravobřežní přítok. 
 
V roce 1779 byla založena osada Neplachovické Zadky. Přibližně v této době se také uvádí v 
Neplachovicích zámek se statkem, fara, škola, mlýn apod. V roce 1833 – 1834 byl na zámeckém poli 
postaven nový empírový zámek se zámeckým krajinářským parkem. Zámek v současné době slouží obci 
pro pořádání kulturních akcí včetně občasných komentovaných prohlídek. 
 
Severně od vsi Neplachovice a jižně od vsi Holasovice procházela územím cesta z Opavy na Krnov 
(současná silnice I/57). 
 
Od doby mapování v roce 1830 až 1836 se zástavba vsi Neplachovice rozvíjela poměrně významným 
způsobem, a to zejména od původní zástavby situované na levém břehu Heraltického potoka severním 
směrem k současné silnici I/57, která vytváří mezi zástavbou v Holasovicích a zástavbou v 
Neplachovicích spolu s železniční tratí Opava, východ - Krnov, která je vedena na území těchto obcí 
v souběhu se silnicí I/57 liniovou bariéru, ale zástavby obou obcí jsou v podstatě již srostlé. Vzhledem 
k tomu, že v císařském otisku ještě není zanesen zámek s areálem, lze odvodit, že mapování proběhlo 
před výstavbou nového zámku, tj. před rokem 1833.  
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Jižním směrem od souvislé zástavby byl vybudován poměrně rozsáhlý zemědělský areál. 
 
Rozvoj osady Neplachovické zadky byl daleko menšího rozsahu. Půdorysná struktura vsi zůstala 
zachována, pouze došlo k mírné intenzifikaci zástavby.  
 
Sídlo Neplachovice i sídlo Zadky jsou obklopeny zemědělsky obhospodařovanou půdou scelenou do 
rozsáhlejších bloků, s poměrně malou prostupností. Vzrostlou zeleň v k.ú. Neplachovice zastupují 
téměř výhradně břehové porosty Heraltického potoka.  
 
Územím obce prochází dvě silnice I. třídy. Jak již bylo uvedeno výše, silnice I/57 je vedena severní částí 
území obce, ve směru jihovýchod – severozápad, z Opavy do Krnova, mezi zástavbou Holasovic a 
Neplachovic.  
Silnice I/11 prochází jižní části území obce, severně od zástavby Zadků, ve směru na západ, z Opavy do 
Bruntálu. 
Mezi zástavbou Neplachovic a jižně situovaných Zadků je vedena trasa silnice III. třídy 01127. Z této 
silnice odbočuje směrem na západ silnice III/01126 do blízkého Štemplovce.  
 
Z Holasovice je vedena zástavbou Neplachovic jižním směrem cyklotrasa 6164, která se za 
zemědělským areál odklání západním směrem po silnici 01126 do Štemplovce a pokračuje dále ve 
směru na Kamenec. 
Značená turistická trasa vede také z Holasovic, prochází východním okraje zástavby Neplachovic přes 
původní centrum zástavby, kde se v jižní části zástavby dostává do souběhu s cyklotrasou ve směru na 
Štemplovec.   
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby 
a značným růstem počtu obyvatel. Obec má silné vazby na město Opavu.  Střediskový sídelní útvar je 
srostlý s Holasovicemi. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde průměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Neplachovice od západu (zámecký park) 
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zámecký park 
 

 
pohled do krajiny západně Neplachovic 
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dálkový pohled na Neplachovice z příjezdu od západu 
 

 
pohled na Neplachovice od západu 
 
 

 
dálkový pohled na Neplachovice od jihu (od zemědělského areálu) 
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Obec Nové Sedlice, k.ú. Nové Sedlice, sídlo Nové Sedlice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 

 
 
První písemná zmínka o Sedlicích pochází z roku 1377. Území obce se svažuje od jihu k severu k 
vodnímu toku Opava. Ves se začala rozvíjet v údolí vodního toku Sedlinky, která protéká územím obce 
od jihu k severovýchodu. V roce 1836 měla jižní část zástavby strukturu lánové vsi a severní část 
zástavby lánové řádkové vsi. Sídlo se nachází v rovinatém terénu, ve výšce kolem 250 m. 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba rozrostla po obvodu jižní části zástavby a intenzifikovala se 
zástavba celého sídla.  
Dominantou severní části zástavby je kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z roku 1936. 
V severovýchodní části zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
V lesích v jižní části k. ú. jsou pozůstatky dnes již jen velmi nepatrného hradiště Přerovec, jehož počátky 
patrně spadají do 14. století. 
 
Zástavba je obklopena zemědělskou půdou na severu, severovýchodě a západě. Na severu téměř 
navazuje na zastavěné území obce Štítina. Na jihovýchodní a jižní straně území obce se nacházejí 
rozsáhlé plochy lesních porostů s poměrně hustou sítí lesních cest, které jsou již ale z převážné části na 
sousedících k. ú.  
Obec se nachází v rovinatém terénu, ve výšce kolem 250 m, ale lesní porosty jižně a východně od k. ú.  
jsou situovány na svazích kopců, které se nad obcí vypínají do výšky  necelých 400 m n. m.  
 
Severní částí zástavby prochází silnice I. třídy 11 ve směru jihovýchod – severozápad od Mokrých Lazců 
do Komárova. Do silnice I. třídy je v severní části zástavby zapojena silnice II. třídy 467 v trase od Štítiny. 
Od této křižovatky vede středem zástavby, podél vodního toku Sedlinky, silnice III. třídy 01125, která 
je také páteřní komunikací zástavby. 
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K.ú. prochází ve směru od severu, od Štítiny cyklotrasa 6055 Radegast Opava, která se v jižní části 
zástavby odklání západním směrem a pokračuje na území Suchých Lazců. Od jihu, z území Mokrých 
Lazců, do centrální části zástavby vede cyklotrasa 6199. 
Obcí Nové Sedlice, středem zástavby, vede po silnici značená turistická trasa, která spojuje obec Štítinu 
s Novými Sedlicemi a pokračuje na jih do Podvihova. Od jihozápadu z Hrabyně přes území Mokrých 
Lazců do centrální části zástavby Nových Sedlic a dále do Štítiny vede druhá značená turistická trasa.  
Do vzdálenosti cca 2 km od středu obce se nacházejí následující objekty zájmu: síť betonových 
opevnění postavených před zahájením 2. světové války („řopíky“), barokní sýpka a zámek v Raduni, 
hradiště Přerovec, Památník II. světové války v Hrabyni, Englišova vyhlídka, dělostřelecká tvrz a zámek 
Smolkov. 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s vysokou intenzitou bytové výstavby, která se pouze 
v menší míře promítá do růstu počtu obyvatel. V obci se projevuje suburbanizační tlak města Opavy i 
značná rekreační atraktivita území.  Otázkou je rozsah nové bytové výstavby z dlouhodobého hlediska 
a jeho dopady na volnou krajinu. Obec s velmi rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí 
(hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – špatné, ÚAP SO ORP Opava  r. 2016 – velmi dobré). 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Nové Sedlice od Štítiny 
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údolní niva řeky Opavy 
 
 

zástavba v údolní nivě Sedlinky (pod vodní nádrží) 
  

 
pohled od jihu (příjezd ze Suchých Lazců) 
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Obec Oldřišov, k. ú. Oldřišov, sídlo Oldřišov 
 
www.cuzk.cz – mapy třetího vojenského mapování 1876 až 1880 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
 
 
Oldřišov jsou menší obcí při hranicí s Polskem. Území obce se mírně svažuje k jihovýchodu. Území 
Oldřišova patří mezi nejstarší osídlené lokality Hlučínska. Archeologické nálezy pocházejí ze 100 000 – 
40 000 let před n. l. 
První písemná zmínka o Oldřišově pochází z roku 1234. V polovině 16. století byl Oldřišov povýšen na 
město. V roce 1673 byl na místě původní tvrze postaven barokní zámek se zámeckým parkem. Kostel 
Narození Panny Marie pochází z roku 1808 (1809) a je situován u hřbitova na západním okraji 
zastavěného území.  
 
Zástavba obce se od doby vojenského mapování rozrostla zejména východním a jižním směrem. Jižním 
směrem od jihovýchodní části zástavby byl vybudován zemědělský areál. 
Jižní částí zástavby obce prochází silnice III. třídy 0468, která se napojuje na silnici III/4610.  
Jižní částí k. ú. prochází silnice I/46. 
Jižně od silnice je zemědělský areál v lokalitě Arnoštov a druhý areál je situován také jižně do silnice 
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I/46 v jihovýchodní části k.ú. 
Územím obce a zástavbou sídla prochází několik cyklotras.  
Cyklotrasa 554 je vedena až z Hati přes Vřesinu, Bohuslavice, Bolatice, Albertovec, Štěpánkovice, Bílou 
Břízu, Vrbku, Služovice, Hněvošice, Oldřišov, na hranici s Polskem směrem na Pilszcz. 
Cyklotrasa 6054 je vedena ve směru od Kobeřic přes Hněvošice, Služovice a Oldřišov směrem do Polska.  
Značená turistická trasa obcí nevede. 
 
Zástavba sídla je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou téměř bez vzrostlé zeleně. Pouze 
kolem vodního toku Chmulovec, který protéká jižní částí k.ú. je malý lesík.   
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o mírně rostoucí obec s průměrnou intenzitou bytové 
výstavby, která je jednoznačnou součástí širšího specifického regionu „Hlučínska“, jeho západní části – 
u hranice s Polskem, s vazbou na město Opavu. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu 
je zde průměrný. 

 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Oldřišov od jihu (od Pustých Jakartic) 
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dálkový pohled na Oldřišov od jihu (od Pustých Jakartic) 
 

 
dálkový pohled na Oldřišov od jihovýchodu  
 

 
pohled na krajinu na jih od Oldřišova  
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pohled na krajinu východně od Oldřišova 
 

 
jeden z rybníků na návsi obce 
 

 
centrum obce s dominantou kostela 
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sběrný dvůr na severovýchodním okraji obce (s větrnou elektrárnou na horizontu) 
 

 
pohled na obec od severovýchodu  
 

 
pohled do krajiny severně Oldřišova 
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pohled do krajiny severně Oldřišova 
 

 
kaplička a stromořadí směrem na sever od 
zástavby obce 
 

nová zástavba na severním okraji zastavěného 
území
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Obec Opava, k.ú.: Jaktař, Kateřinky u Opavy, Kylešovice, Opava-město,  
Opava-Předměstí, Palhanec, Vávrovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 

 

 
 
Téměř celé správní území města Opavy leží v úrodném údolí vodních toků Opavy a Moravice, 
lemovaném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku a na východě Poopavskou nížinou. Území bylo 
osídleno již ve starší době kamenné, což dokládají archeologické nálezy.  
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První písemná zmínka z roku 1195 dokládá vznik tohoto sídliště u brodu přes řeku Opavu na obchodní 
stezce z Moravy do Polska. Jako město je Opava zmiňována v roce 1224. Gotický farní kostel 
(konkatedrála) Nanebevzetí Panny Marie byl postaven ve 14. století na místě románského kostela. 
Také na území Jaktaře jsou doloženy nálezy z osídlení již ve starší době kamenné. Na místě současného 
kostela sv. Petra a Pavla, který byl postaven před polovinou 13. století, stála na vyvýšenině tvrz. Jaktař 
s osadou Karlovec náležely v roce 1836 do k.ú. Opava Město. 
Ves Kateřinky je prvně doložena v roce 1124. Usnesením vlády ČSR byly v roce 1932 Kateřinky 
povýšeny na město. Kostel sv. Kateřiny ze 14. století, původně gotický, byl později přestavěn barokně. 
Kaple sv. Kříže – hřbitovní kaple pochází z roku 1394.  
Ves Kylešovice je dokládána v roce 1341. Obec byla připojena k Opavě v roce 1939. V katastru se na 
Moravici, jihozápadně od souvislé zástavby, nachází Panský mlýn. Jde o jeden z mála dochovaných 
vodních mlýnů na Opavsku. 
První písemná zmínka o osadě Palhanec pochází z roku 1710.  
Vávrovice – založení vsi nezjištěno. 
 
V době mapování v roce 1836 byly výše uvedené vsi a město Opava, v současné době k.ú. Opava-Město 
a Opava-Předměstí, samostatnými sídly, byly propojeny cestní sítí. Ale již v tomto roce bylo patrné 
srůstání zástavby sídel Opava Město a Kateřinkami a s Jaktaří. 
Rozvojem zástavby došlo ke srůstání zástavby a zástavba v současné době vytváří jeden celek, který je 
dělen pouze administrativními hranicemi.  
 
Severní okraj zastavěných území těchto katastrů sousedí jednak se svahy rozlehlých ploch zemědělsky 
obhospodařované půdy směrem na Polsko, ale také zčásti rekreační a oblíbenou plochou Stříbrného 
jezera a jeho okolí, které volně navazuje na opavské Městské sady a díky koridoru podél řeky Opavy, 
cyklostezkám a MHD je také dobře dostupná pro všechny obyvatele Opavy.  
Také severozápadním směrem a západním směrem, ke k.ú. Jarkovice, Vlaštovičky, Milostovice a 
Zlatníky obklopují zástavbu Vávrovic, Jaktaře a Opavy-Předměstí bloky zemědělsky obhospodařované 
půdy, prostupné zejména sítí účelových polních komunikací. 
Obdobná situace je jižním směrem, tj. v okolí jižní části zastavěného území Opavy-Předměstí a 
Kylešovic, i když se již projevuje vliv vodních toků Moravice, Hvozdnice a Strouhy a jejich břehových 
porostů zejména jižně a východně od souvislé zástavby Kylešovic  
 
Základní dopravní kostru tohoto území lze charakterizovat jako radiální, kdy jsou jednotlivé hlavní trasy 
vedeny ve svých historických stopách z různých směrů k centru města. Jde především o silnice I/11 
(okružní křižovatka Vrčení – Nové Město – Hradec Králové – Šumperk – Rýmařov – Bruntál – Opava – 
Ostrava – Havířov – Český Těšín – Třinec, Nebory – Jablunkov – Slovensko) se spojkou S1, I/46 (Vyškov 
– Prostějov – Olomouc – Horní Loděnice – Opava – Polsko), I/56 (Opava – Hlučín – Ostrava – Frýdek-
Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá) a silnice I/57 (Bartultovice – Město Albrechtice – Krnov – 
Opava – Fulnek – Nový Jičín – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – Slovensko). Tyto tahy zajišťují 
celorepublikové (silnice I/11 a I/57) nebo nadregionální vazby (silnice I/46 a I/56).  
Ostatní silnice procházející řešeným územím tento systém doplňují v místních vazbách, případně širších 
vazbách regionu. Hierarchicky jde o silnice II. a III. třídy, které dotvářejí hlavní dopravní kostru města 
anebo zajišťují spojení s jednotlivými místními částmi nebo okolními obcemi. Jde zejména o silnice 
II/443 (Město Libavá – Budišov nad Budišovkou – Melč – Opava), II/464 (Opava – Skotnice), III/01129 
(Opava, ul. Rolnická – Polsko), III/0578 (Vávrovice – ul. K Celnici), III/4609 (Opava, Jaktař – Horní 
Životice), III/4611 (Otice – Opava, Město), III/4643 (Opava, Kylešovice – Jakubčovice), Významnější 
dopravním tahem krajského významu je silnice II/461 (Slavkov – Opava, Komárov), která je v širších 
vazbách spojkou silnic I/46 a I/11 a vůči městu je vedena v jižní poloze (jde o tzv. jižní obchvat). 
 
Zejména silnice I. třídy jsou bariérou v plochách zemědělské půdy.  
Výstavba nového jižního obchvatu města zkomplikovala přístup obyvatelů Kylešovic k řece Moravici a 
blízkému sportovnímu a rekreačnímu areálu. 
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Těmito k. ú. také prochází dvě celostátní železniční tratě č. 310 (Opava – Olomouc) a č. 321 (Český 
Těšín – Ostrava – Opava) a regionální železniční tratě č. 314 (Opava, východ – Jakartovice – Svobodné 
Heřmanice), č. 315 (Opava, východ – Hradec nad Moravicí) a č. 317 (Opava, východ – Hlučín). Na 
železniční síti, na tratích č. 310 a č. 321, se nacházejí železniční stanice – Opava, východ, Opava, západ 
a Opava, Komárov a na trati č. 310 jsou železniční zastávky – Kylešovice, Vávrovice a na trati č. 317 jsou 
železniční zastávky Opava, zastávka a Malé Hoštice. Ze železniční stanice Opava, východ a Opava, 
Komárov se odpojuje několik vleček do přilehlých výrobních závodů ze zastávky Vávrovice pak do 
areálů cukrovaru, mrazíren a Mlýna Herber.  
 
Cykloturistiku v území umožňují zejména cyklotrasy II. třídy č. 55, tzv. Slezská magistrála (Kravaře – 
Opava – Úvalno – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice – Jeseník), cyklotrasy III. třídy č. 551 
(Kružberk – Opava) a č. 552 (Ratiborz – Strahovice – Kobeřice – Chlebičov – Opava) a cyklotrasy IV. třídy 
č. 6078 (Kunín – Opava, Kylešovice), č. 6126 (Opava – Pilszcz CZ/PL, č. 6167 (Hlavnice – Opava, 
Karlovec).  
Okruh Opava – Kravaře – Suché Lazce – Raduň – Hradec nad Moravicí – Štáblovice – Dolní Životice – 
Hlavnice – Svobodné Heřmanice – Velké Heraltice – Stěbořice – Opava, který je veden v trasách 
stávajících vyznačených cyklotras je znám jako cyklotrack Radegast Opava.  
 
Značená turistická trasa vede z Jaktaře, téměř v souběhu s cyklotrasou 6167, ve směru na jihozápad 
přes Zlatníky, Stěbořice podél vodního toku Velká a dále na Nový Dvůr, jižně na Litultovice až do 
Jánských koupelí a pokračuje podél vodního toku Moravice do Podhradí.  
 
Zajímavý pohled na zastavěné území je z komunikace 01129 vedoucí do Polska, z blízkosti vrcholu 
kopce (291 m n. m.), dále od jihu – kaple sv. Tadeáše u silnice na Otice, z kopce Kliplák (285 m n. m.) 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o město vykazující podprůměrnou intenzitu bytové výstavby 
a dlouhodobější mírný pokles počtu obyvatel, projevující se zejména na sídlištích města (ve 
střediskovém sídelním útvaru). Město je tvořeno 15 částmi, v části Podvihov jsou lokalizovány 
individuální rekreační objekty. 
V rámci města je možno vyčlenit mimo vlastní střediskový sídelní útvar části: 
Malé Hoštice – bývalá samostatná obec, je jednoznačnou součástí širšího specifického regionu 
„Hlučínska“, jeho západní části. 
Komárov, Suché Lazce – dopravně výhodně lokalizovaná sídla, v intenzivně transformovaném území, 
východní předměstí Opavy 
Podvihov, Komárovské Chaloupky – sídla do značné míry s volnějšími vazbami k městu, v případě 
Podvihova s výraznou alokací objektů individuální rekreace.  
Milostovice, Vlaštovičky, Zlatníky – menší „samostatná“ příměstská sídla, lez k nim přiřadit i k.ú. 
Držkovice, které jsou součástí Vávrovic.  
Potenciální tlak sídelní struktury města na volnou krajinu je obecně vysoký, avšak územně 
diferencovaný, zaměřený zejména na okraje střediskového sídelního útvaru. 
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www.mapy.cz 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Opavu (Kateřinky) od východu (od Malých Hoštic) 
 

 
dálkový pohled na obchodní zónu v Kateřinkách od severu ze silnice od Malých Hoštic) 

 
příjezd do Opavy - Kateřinek od východu (Malých 
Hoštic) 
 

dálkový pohled na Pusté Jakartice od Opavy  
(větrná elektrárna na horizontu)  
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dálkový pohled na Opavu od severu (Pustých Jakartic)  
 

 
objekt živočišné výroby v Kateřinkách   
     

jezdecký areál v Kateřinkách 
 

 
panoramatický pohled na jezdecký areál v Kateřinkách 
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Stříbrné jezero  
 
 

 
Stříbrné jezero a dálkový pohled na Kateřinky od jezera 
 

 
dálkový pohled na Vávrovice od severu (s dominantou komína cukrovaru) 
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výrobní hala Opavie ve Vávrovicích  
 

 
dálkový pohled na Vávrovice od západu                  
(od Držkovic) 
 

plocha budoucí průmyslové zóny mezi 
Držkovicemi a Vávrovicemi 
 

 
pohled do údolní nivy mezi Vávrovicemi a Držkovicemi s plochou plánované průmyslové zóny v popředí 
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dálkový pohled na Vávrovice od jihovýchodu (z místní komunikace) 

seník u místní komunikace mezi silnicemi (výpadovkami) z Opavy na Krnov a Bruntál   
 

 
dálkový pohled na Opavu ze západu (od Zlatníků) 
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 dálkový pohled na Opavu - Vávrovice od jihozápadu s dominantou cukrovaru (od Zlatníků) 
 

 
dálkový pohled na Opavu - Předměstí od jihozápadu od Otic 
 

 
Jez na Moravici u Panského mlýna 
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pohled do krajiny jižně jezu na Moravici u Panského mlýna 
 

 
Panský mlýn v Kylešovicích a zarostlé bývalé koupaliště  
 

 
dálkový pohled na Opavu - Kylešovice od jihu (od Panského mlýna) 
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pohled na jižní obchvat Opavy v Kylešovicích směrem na západ 
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Obec Opava, k.ú.: Držkovice 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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Držkovice jsou malou vsí na severozápadním okraji správního území města Opavy.  
Veškeré starší údaje vztahující se ke vsi Držkovice se týkají vsi založené na levém břehu řeky Opavy, 
která je dnes na území Polska. Vodní tok Opavy zde tvoří státní hranici. Ke vsi na pravém břehu řeky 
Opavy, tj. na území Česka, se snad vztahuje zmínka o tvrzi z roku 1567.  
Ves "Drzkovice" je uváděna již v r.1431, v r.1742 byla původní vesnice rozdělena mezi Rakousko a 
Prusko.  Ves byla v r.1964 připojena k Vávrovicím a společně s nimi je od r.1976 součástí města Opavy 
- městské části Opava-Vávrovice.  
Zástavba se od doby mapování v roce 1836 téměř nerozvíjela. 
 
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Vzrostlá zeleň je zastoupena pouze 
břehovou zelení řeky Opavy. Prostupnost zemědělsky obhospodařovanou půdou v tomto k.ú. je 
minimální. 
 
Podél jihozápadní hranice k.ú, prochází trasa železniční trati Opava-východ – Krnov, která je vedena 
téměř v souběhu s trasou silnice I/57, která je ale vedena mimo k.ú. Držkovice.  
Do silnice I/57 ja zapojena silnice III. třída 05712, která pokračuje na sever, na území Polska přes 
zástavbu Dzierzkovic. 
 
Ve směru od jihozápadu, z Vávrovic, je do středu zástavby Držkovic vedena cyklotrasa č. 55 Slezská 
magistrála (Kravaře – Opava –  Úvalno – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice – Jeseník) v souběhu 
s železniční tratí.  
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 

 
dálkový pohled na Držkovice od jihovýchodu (od 
Vávrovic) 

objekt bývalého mlýna v Držkovicích (nyní chov 
koní?) 

 
pohled na okraj zástavby Držkovic a nivu řeky Opavy v pozadí   
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Obec Opava, k.ú.: Vlaštovičky, Jarkovice, Milostovice, Zlatníky u Opavy. 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 

 

 
 
Vlaštovičky, Jarkovice, Milostovice a Zlatníky jsou západní části správního území obce Opava.  
První písemná zmínka o Vlaštovičkách (moravské vsi) pochází z roku 1230. V roce 1951 byla ke 
Vlaštovičkám připojena obec Jarkovice (slezská ves). Do správního území města Opavy byla obě k, ú, 
připojena v roce 1976.  
Jarkovice měly v roce 1836 paprskovité uspořádaní lánové vsi s návsí, zástavba Vlaštoviček měla 
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strukturu ulicové zástavby. 
V průběhu následujících let se zástavba Jarkovic rozvíjela zejména v jižní části k.ú., v návaznosti na 
zástavbu Vlaštoviček.  
V návaznosti na západní část zástavby Vlaštoviček byl postaven poměrně rozsáhlý zemědělský areál. 
 
Milostovice měly v roce 1836 uspořádání lánové vsi s návsí. V průběhu let byly jižně od návsi místo 
původních usedlostí vybudovány výrobní a skladové areály a zástavba se rozvíjela jak po obvodu 
původní zástavby, tak jižním směrem, jednostranně podél komunikace na Zlatníky.  
 
Zástavba Zlatníků  u Opavy vznikla na obou březích vodního toku Velké. Od roku 1836 se zástavba 
intenzifikovala a rozvíjela se zejména jižním a severním směrem. V návaznosti na západní část zástavby 
Zlatníků byl postaven zemědělský areál.  
 
Mezi sídly Zlatníky u Opavy a Milostovice dochází rozvojem zástavby k náznakům možného srůstání 
zástavby zejména v případě rozvoje zástavby podél komunikace propojující obě sídla.  
 
Zástavbu všech čtyř sídel obklopují bloky zemědělsky obhospodařované půdy. Jedná se o část 
správního území města Opavy vyžívaného téměř výhradně k zemědělské produkci. Bloky půdy jsou 
obhospodařovány ze sítě účelových komunikací, které zabezpečují prostupnost územím zejména pro 
zemědělskou mechanizaci.  
Zároveň jde o území poměrně rovinaté, bez lesů. Krajinu zpestřují pouze břehové porosty kolem 
drobných vodních toků a kolem vodního toku Velké, která ústí v Opavě-Předměsí do řeky Opavy.  
Zlatníky sousedí s obcí Stěbořice, na jejímž území je po hranici Zlatníků menší les.  
 
K.ú. Jarkovic  prochází silnice I/11 (okružní křižovatka Vrčení – Nové Město – Hradec Králové – Šumperk 
– Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín – Třinec, Nebory – Jablunkov – 
Slovensko). 
Od silnice I/11 ve zástavbou Jarkovice ve směru jih – sever silnice III/01128 a pokračuje do k.ú. 
Držkovice. 
Zástavbou Vlaštoviček prochází ve směru sever – jih silnice III/46013, která se jihu zástavby stáčí k 
západu do obce Jamnice. 
 
Milostovicemi prochází cyklotrasa 6168, která se v zástavbě Zlatníků zapojuje do cyklotrasy 6167. 
 
Zejména v k.ú. Milostovic je mnoho objektů předválečného opevnění. Kromě řady "řopíků" jsou zde 
pěchotní sruby U trigonometru, Pěchotní srub Milostovice a pěchotní srub Paletovo Pole. 
 
K.ú. Zlatníky včetně zástavby prochází značená turistická trasa, která vede z Jaktaře, téměř v souběhu 
s cyklotrasou 6167, dále přes Stěbořice podél vodního toku Velká a dále na Nový Dvůr, jižně na 
Litultovice až do Jánských koupelí a pokračuje podél vodního toku Moravice do Podhradí.  
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Jarkovice (vpravo) a Vlaštovičky (vlevo) od východu ze silnice na Bruntál 
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dálkový pohled na Jarkovice (vlevo) a Vlaštovičky (vpravo) od západu ze silnice od Bruntálu 

 

 
dálkový pohled na Vlaštovičky (vpravo) od jihu 

 
pohled do krajiny východně Zlatníků 
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pohled na Milostovice od západu dálkový pohled na Zlatníky od severu 

 
dálkový pohled na Milostovice od západu 

 
nově vysázené aleje a krajina u Milostovic 
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pohled na Zlatníky od severu 
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Obec Opava, k.ú. Malé Hoštice, sídlo Malé Hoštice, sídlo Pusté Jakartice  
 
www.cuzk.cz – mapy třetího vojenského mapování 1876 až 1880) 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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V k.ú. Malé Hoštice již existovalo sídliště v období mladší doby kamenné. První písemné zmínky o obci 
pocházejí z 1222, ves Malé Hoštice pravděpodobně vznikla mezi lety 1222 – 1269. 
 
Pusté Jakartice, které jsou situovány v severní části k.ú. Malé Hoštice, mají pravděpodobně stejný 
původ jako Malé Hoštice ve 13. století. Pravděpodobně okolo roku 1472 byly opuštěny. Šlo jen o pár 
stavení. 
 
Zatímco zástavba Pustých Jakartic se rozvíjela jen velmi mírně (v centru zástavby byl postaven 
zemědělský areál), Malé Hoštice prošly poměrně významným rozvojem zástavby. Zástavba se rozvíjela 
jak po obvodu původní zástavby, tak severním směrem.  
 
Zástavba Pustých Jakartic i Malých Hoštic je obklopena hůře prostupnou zemědělsky 
obhospodařovanou půdou.    

Zástavbou Pustých Jakartic prochází silnice I/46 ve směru jihovýchod – severovýchod, od Kateřinek u 
Opavy.  Dopravní spojení Pustých Jakartic na sever s Oldřišovem zajišťuje silnice III. třídy 1468 a spojení 
s jihovýchodně situovaným Oldřišovem zajišťuje silnice 1468. 

Severní částí zástavby Malých Hoštic prochází silnice I/56 a jihozápadním okrajem k.ú. prochází silnice 
I/11 . 

Jižní částí zástavby prochází železniční trať č. 317 s železniční stanicí Malé Hoštice.  

Hranicí mezi k.ú. Opava-Předměstí, Komárov u Opavy a k. ú. Malé Hoštice je vodní tok Opavy.  

Jižní částí k.ú. prochází cyklotrasa č. 55 Radegast Opava. V souběhu s touto trasou prochází územím 
značená turistická trasa od Velkých Hoštic, a u jižní části zástavby Malých Hoštic se stáčí k jihu přes 
řeku Opavu.   
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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pohled na severní okraj zástavby Malých Hoštic s areálem skládky technických služeb, železnicí a el. 
vedením 
 
 

 
dálkový pohled od skládky technických služeb v Malých Hošticích směrem na západ (na Opavu) 
 
 
 
 
 

 
dálkový pohled na Malé Hoštice od východu (od Velkých Hoštic) 
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areál skleníků na západním okraji katastru Malých 
Hoštic 

skládka odpadů východně Pustých Jakartic 

 

 
dálkový pohled na Pusté Jakartice od severu (od Oldřišova) 
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pohled do krajiny severně Pustých Jakartic 
 

 
dálkový pohled na Pusté Jakartice od západu  

 

 
pohled do krajiny na jihozápad od Pustých Jakartic (směrem na Opavu) 

 

 
dálkový pohled na Pusté Jakartice od jihu (od Velkých Hoštic) 
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dálkový pohled na Pusté Jakartice od jihu (od Velkých Hoštic) 
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Obec Opava, k.ú.: Komárov u Opavy, Suché Lazce, Podvihov,  
sídla Komárov u Opavy, Komárovské Chaloupky, Suché Lazce, Podvihov 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 

 

 
 
Jihozápadní část správního území města Opavy tvoří k. ú. Komárov u Opavy s částí Komárovské 
Chaloupky, jejichž zástavba je situována v jižní části k. ú., ve vazbě na zástavbu Podvihova.   
Na východní část zástavby Komárova navazuje zástavba Suchých Lazců (skladový areál). 
K. ú. Podvihov je situován zcela v jihovýchodní části správního území města Opavy.  
 
První písemná zmínka o Komárovu pochází z roku 1350. Komárov byl samostatnou obcí do roku 1970, 
poté byl přičleněn k Opavě jako část obce. Kravařov, který v roce mapování 1836 náležel ještě do k. ú. 
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Suchých Lazců, vznikl asi okolo roku 1575, k tomuto datu se vztahuje první písemná zmínka. V současné 
době je zástavby Komárova a Kravařova srostlá.  
Komárov měl v době mapování v roce 1836 půdorysnou strukturu lánové vsi s návsí situované jižně od 
silnice propojující Moravskou Ostravu s Opavou. Křavařov měl strukturu velmi rozvolněné zástavby 
situované severně i jižně od této silnice. 
Od roku 1836 se zástavba Komárova i Kravařova rozrostla po obvodu stávající zástavby a došlo k jejich 
propojení. V Komárově byly vybudovány průmyslové areály severně a západně od zástavby, tak 
zemědělský areál jižně od zástavby Komárova. Kostel sv. Prokopa v Komárově pochází z počátku 20. 
století.  
Územím Komárova prochází silnice I/11 a železniční trať Ostrava, Svinov -  Opava, východ s železniční 
stanicí Opava-Komárov.  
 
První písemná zmínka o Suchých Lazcích pochází z roku 1377. Přerovec, který je dnes součástí k.ú. 
Suchých Lazců původně náležel k sousednímu k.ú. Nové Sedlice. V Přerovci byl původně hrad, který byl 
založen přibližně ve 13 až 14. století. R. 1576 je již uváděn jako pustý zámek Přerovec.  
V roce 1836 struktura zástavby Suchých Lazců v severní části odpovídala lánové vsi s návsí a v jižní části 
přecházela do struktury řádkové lánové vsi. 
V jižní části k.ú. byla osada  Strážnice.  
Od roku 1836 se zástavby severní části intenzifikovala a rozvíjela se severním i jižním směrem a jižní 
část ztratila strukturu řádkové zástavby, komunikace je v současné době obestavěna oboustranně.  
Skladový areál v severní části k.ú. již navazuje na zástavbu Kravařova v k. ú. Komárov u Opavy. Zástavba 
osady Strážnice je srostlá se zástavbou situovanou kolem komunikace a přechází do zástavby situované 
v lokalitě Přerovec, jižně od vodní nádrže Sedlinka. 
 
O založení vsi Podvihov nebyly získány informace. Kaple sv. Víta v Podvihově údajně pochází z roku 
1700. Struktura zástavby Podvihova v roce 1836 odpovídala vsi s návsí. Zástavba se rozvíjela podél cest 
severním, jižním a východním směrem k osadě Komárovské Chaloupky.  
 
Zatímco zástavba Komárova Suchých Lazců je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou s 
drobnými remízky a břehovou zelení kolem vodních toků, v poměrně rovinatém území, území 
Podvihova (včetně části Na Nové) a Komárovských Chaloupek směrem k jihu stoupá a na plochy orné 
půdy navazují plochy lesů.  
 
Jak již bylo uvedeno výše, zástavbou Komárova prochází silnice I/11. v centrální části zástavby je do 
této silnice zapojena silnice III/4661, která propojuje zástavbu v Komárovských Chaloupkách s 
Komárovem. V Komárovských Chaloupkách je zapojena do silnice II/464, která prochází také k.ú. 
Podvihova, lokalitou Na Nové. 
 
Páteřní komunikací Suchých Lazců je silnice III/4663, která prochází zástavbou ve směru sever – jih. 
 
Územím Suchých Lazců směrem k Raduni vede cyklotrasa 6055 Radegast Opava. Do Komárovských 
Chaloupek ve směru od Raduně vede cyklotrasa 6140. 
Z Nových Sedlic vede kolem nádrže Sedlinka přes lokalitu Přerovec cyklotrasa 6199. 
V souběhu s touto cyklotrasou je vedena značená turistická trasa. Okrajem Podvihova, přes lokalitu 
Podvihovský mlýnek vede cyklotrasa 6141. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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pohled od Komárova na jih na areál drůbežárny dálkový pohled na Komárov od jihu 

 
panoramatický pohled od Komárova na jih na areál drůbežárny 

 
panoramatický pohled na Komárov od jihu 
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dálkový pohled na Komárov od jihozápadu z cesty na Raduň 

 
dálkový panoramatický pohled na Komárov od jihozápadu 

 
dálkový panoramatický pohled na Komárov od jihozápadního okraje zastavěného území Komárova 
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dálkový panoramatický pohled na Komárov od východu s průmyslovým areálem na hranici katastrů 
Komárova a Suchých Lazců 

 

Pohled na Suché Lazce od severu                       
(příjezd od Komárova) 

vodní nádrž na Sedlince v jižní části Suchých Lazců 

 
vodní nádrž na Sedlince v jižní části Suchých Lazců a jižní okraj zástavby Suchých Lazců 
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pohled do krajiny severně Komárovských Chaloupek (od vodojemu) - v dáli Komárov 

 
vodojem v Komárovských Chaloupkách 
 

náves v Podvihově  

 
pohled na Podvihov od jihu (zemědělský areál na jihovýchodním okraji zast. území)  
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Nová zástavby na jižním okraji zastavěného území  
 

 
vstup do krajiny na jihu  a na jihozápadě zastavěného území 
 

 
nová výstavba v Podvihově 
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pohled na Podvihov od jihozápadu (od hřbitova) 
 

 
pohled z Podvihova západním směrem na Komárovské Chaloupky  
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Obec Otice, k.ú. Otice, sídlo Otice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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Otice leží v Opavské pahorkatině v předhůří Nízkého Jeseníku. První písemná zpráva o vsi pochází z 
roku 1318.  
Lánová ves byla založena na pravém břehu Hvozdnice, která protéká územím a zástavbou sídla od 
západu k východu. Zástavba vzniklá na levém břehu měla strukturu řádkové vsi.  
Kolem roku 1806 vznikla cca 2 km jihovýchodně od Otic na podél cesty k Hradci kolonie Rybníčky, zvaná 
také Provazovec.  
 
Od mapování v roce 1836 se obytná zástavba významným způsobem rozvíjela zejména na levém břehu 
Hvozdnice, a to severním směrem. V centrální části zástavby je Kaple zvěstování Panny Marie, v severní 
části obce, u komunikace na Opavu, je kaple sv. Tadeáše. 
Ve vazbě na jižní část zástavby na pravém břehu Hvozdnice byly vybudovány jak zemědělské, tak 
výrobní areály. 
Také zástavby v kolonii Rybníčky se mírně rozvíjela, větším zásahem do krajiny byla výstavba výrobního 
areálu a v posledních letech realizace fotovoltaické elektrárny. 
 
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, menší les jsou pouze na svazích 
Kamenné Hory (310 m n. m.), které se svažují do údolí Hvozdnice. Les je vyhlášen jako přírodní památka 
Otická sopka.   
 
Obcí i zástavbou prochází ve směru sever – jih silnice II. třídy 443, která je na severu, mimo území Otic, 
zapojena do silnice I/46. Silnice 443 dále pokračuje jihozápadním směrem na území obce Uhlířov až do 
Budišova nad Budišovkou. 
Silnice II. třídy 461 prochází územím obce i zástavbou ve směru západ – východ a propojuje silnici I/46 
se silnicí I/57, která je vedena ve směru od Opavy podél východní hranice obce jižním směrem. 
Dále prochází územím obce silnice III. třídy. Silnice 4611 je vedena na území Otic od severu z Opavy-
Předměstí do východní části zástavby Otic, kde se zapojuje do silnice II/461.  
Silnice 44346 je vedena z centrální části zástavby sídla Otice střede zástavby sídla Rybníčky, kde se na 
hranici obce zapojuje do silnice I/57. 
 
Obcí Otice nevede žádná turistická značená cesta a ani žádná cyklotrasa. V blízkosti obce Otice potom 
vede cyklotrasa č. 551 kolem řeky Moravice.  
 
Pěkný pohled na zástavbu i daleký rozhled do krajiny je zejména od kaple sv. Tadeáše 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o příměstskou obec s vysokou intenzitou bytové výstavby, 
která se promítá i do růstu počtu obyvatel. V obci se projevuje suburbanizační tlak města Opavy. Obec 
se značnými plochami pro podnikání. Otázkou je rozsah nové bytové výstavby z dlouhodobého hlediska 
a jeho dopady na volnou krajinu. Z tohoto pohledu by bylo vhodné upřesnit i mírně rozdílné hodnocení 
pilíře životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – průměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – 
špatné).  Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je v obci vysoký, jeden z nejvyšších 
v SO ORP Opava.     
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
Dálkový pohled na Otice od západu (v pozadí Otická sopka) 

 

 
pohled do krajiny severně Otic 
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Dálkový pohled od Otic na sever (nově založené stromořadí) 

 

 
Dálkový pohled na Otice od severu (nově založené stromořadí) 
 

 
Dálkový pohled na Otice od jihu  
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Dálkový pohled na Otice od jihu 

 
Dálkový pohled na Rybníčky o na krajinu jižně Otic 

 
 

 
Dálkový pohled na Rybníčky a na krajinu jižně Otic 
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Obec Pustá Polom, k. ú. Pustá Polom, sídlo Pustá Polom 
  
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
 



284 
 

Ves Pustá Polom byla založena mezi rozsáhlými lesními komplexy v kopcovitém terénu, na návrší, na 
levém břehu vodního toku Sezina, který pramení jihozápadně od zástavby. První zmínka o vsi je z roku 
1238, kdy byl původní název jen Polom.  
V roce 1276 je již také písemná zmínka o existenci kostela sv. Martina, který byl postaven na západním 
okraji zástavby. V roce 1541 byla vybudována na východním okraji zástavby tvrz, která byla později 
přestavena na hospodářskou budovu, později na usedlost a v současné době je přestavena na rodinný 
dům.  
V roce 1836 měla ves strukturu lánové vsi s návsí. V jihovýchodní části zástavby byl hospodářský dvůr. 
 
Od doby mapování v roce 1836 se zástavba sídla významným způsobem rozrostla. Došlo k intenzifikaci 
zástavby původní zástavby, dále zástavba rozvíjela po obvodu původní zástavby při zachování struktury 
původní cestní sítě. V lokalitě původního hospodářského dvora byl vybudován zemědělský areál. Na 
jihozápadní část zástavby navazuje areál zahradnictví. Kostel sv. Martina je dominantou centrální části 
zástavby, jeho věž je dotváří siluetu sídla a je vidět i dálkových pohledů z komunikací vedoucích do sídla 
od západu a jihozápadu, kdežto od východu a jihovýchodu je dominantní stožár vysílače. 
 
Územím obce a zástavbou prochází několik silnic III. třídy. Silnice 4669 vede od severovýchodu, od 
centra Hrabyně přes Budišovice do centra zástavby Pusté Polomi. Do této silnice je zapojena nad 
severním okrajem zástavby silnice 4679, která je vedena v trase od severu od Suchých Lazců a Nových 
Sedlic. Od jihovýchodu, od Kyjovic je vedena trasa silnice 4648, která prochází středem zástavby Pusté 
Polomi a pokračuje západním směrem přes Hlubočec, Jakubčovice a Bohučovice do Hradce nad 
Moravicí. Od severozápadu, od Podvihova do centrální části zástavby vede silnice 4646.  
 
Územím obce i zástavbou prochází několik cyklostezek. Od západu, z Jakubčovic přes Hlubočec do 
centrální části zástavby vede cyklotrasa 6141, která se v centru odklání na sever a vede na sever území 
Pusté Polomi, kde se odklání na jihovýchod do Budišovic. 
Cyklostezka 6140 prochází územím obce od jihovýchodu z Kyjovic, prochází centrální částí zástavby a 
pokračuje směrem na severozápad přes Komárovské Chaloupky do Raduně. 
Cyklotrasa 6193 je vedena z centrální části zástavby jižním směrem přes lesní ceky kolem Výškovic a 
pokračuje k Těškovicím. 
Značená turistická trasa je vedena od lokality Zátiší (k.ú. Budišovice, Horní Lhota a Kyjovice) ze 
severovýchodu, prochází centrem zástavby ve směru sever – jih a pokračuje jižním směrem, téměř v 
souběhu s cyklotrasou 6193, kolem Výškovic a dále na jihovýchod.  
 
Sídlo Pustá Polom, je ze všech světových stran, mimo jižní, obklopeno zemědělskou půdou. Zástavba 
je situována ve výšce kolem 450 až 480 m n. m. V jižní části obce se nachází souvislá lesní oblast, která 
je protkána poměrně hustou sítí lesních cest. Na území obce pramení několik vodních toků, např. 
Sezina, Porubka, Sedlinka a Studnice.  
 
Do vzdálenosti cca 2 km od středu obce se nacházejí následující objekty zájmu: údolí řeky Raduňky, dvě 
kaple v obci Hlubočec, údolí Setiny, zámek Kyjovice a významná konečná zastávka MHD Ostrava – 
Zátiší, která může sloužit jako východisko na celou řadu turistických i cykloturistických výletů a cest. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s průměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel. Obec má polohu a vazby na město Opavu i vzdálenější Ostravu (pohyb za prací). Obec 
s mírně rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – průměrné, 
ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – dobré). Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde 
průměrný.    
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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pohled na Pustou Polom od severu (příjezd od Budišovic) 
 

 
pohled na severní okraj zástavby Pusté Polomi  
 

 
pohled do krajiny severně Pusté Polomi 
 

 
Pohled na Pustou Polom od západu 
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pohled do volné krajiny západně Pusté Polomi  
 

 
bývalý výrobní objekt v údolní poloze na jižním okraji obce 

 
dálkový pohled na Pustou Polom od jihovýchodu 
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pohledy do krajiny východně Pusté Polomi 
 

 
nový obytný objekt s hangárem na jihozápadním okraji obce 
 
 

 
pastevní chov skotu a zemědělský areál skrytý v zeleni 
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pohled na obec od jihovýchodu 
 

 
pohled na obec od západu 
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Obec Raduň, k.ú. Raduň, sídlo Raduň 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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První zmínka o vsi Raduni pochází z roku 1320.  Ves byla založena na Jantarové stezce, což zvýšilo její 
strategický význam, který je potvrzen postupným vybudování tvrze a jejím přestavěním na renesanční 
zámek v 16. století, který byl na počátku 19. století přestavěn na klasicistní rezidenci obklopenou 
přírodně – krajinářským zámeckým parkem s drobnými stavbami.   
Ves byla založena v údolí vodního toku Raduňky, která protéká územím obce od jihu k severu. Tvrz byla 
situována na pravém břehu Raduňky na návrší, kostel Nejsvětější trojice a původní zástavba je 
situována na svazích tohoto návrší, severním směrem. Severně od zástavby, přímo na břehu Raduňky 
byl postaven hospodářský dvůr.  
 
Zástavba vsi měla v době mapování strukturu lánové vsi. Od mapování v roce 1836 se zástavba rozvíjela 
výrazným způsobem a to zejména jihozápadním směrem, až po hranici s obcí Vršovice, kde došlo ke 
srůstu zástavby, kdy směr rozvoje zástavby určila zejména konfigurace terénu a možnost dopravní 
obsluhy území.  
 
Zastavěné území se svažuje od jihozápadu (310 m n. m.) k severu k údolí Raduňky  
(275 m n. m.). Zde zástavba pokračuje kolem komunikace vedené do mírného východního svahu a dále 
pokračuje kolem komunikace vedené do kopce na úroveň cca 330 m n. m. 
Na místě původního hospodářského dvora vznikl větší zemědělský areál, který slouží  
i k dalším podnikatelským aktivitám. 
 
Zástavba je ze severu a severovýchodu obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Severně od 
zástavby, na vodním toku Raduňky, je vybudována soustava rybníků s břehovou zelení. Za nejnižším 
z rybníků se nachází zřejmě nejstarší strom na Opavsku, asi 500 let starý dub s obvodem kmene 6 m. 
Jižně od zástavby, v údolí Raduňky nachází přírodně - krajinářský park s množstvím procházkových 
i turistických tras, romantických zákoutí a komponovaných průhledů. Z vyvýšených míst v okolí parku, 
ale i jiných částí obce se nabízí krásné pohledy na krajinu Opavské pahorkatiny a při dobré viditelnosti 
i na Jeseníky a horu Praděd.  
Park volně přechází v lesní porosty na svazích kopců Raduňky (404 m n. m.) a kopce Ostrá (468 m n. 
m.), které jsou protkány celou řadou lesních komunikací, kdežto prostupnost zemědělsky 
obhospodařovanou krajinou je horší.  
 
Územím obce Raduň a severní částí zástavby ve směru severozápad – jihovýchod prochází silnice II. 
třídy 464. Dále územím obce i zástavbou prochází silnice III. třídy. Silnice 4662 je vedena v trase od 
severovýchodu z Komárova do východní části zástavby Raduňě, kde je zapojena do silnice 464. Z centra 
zástavby do Vršovice je vedena silnice 4645, která je i páteřní komunikací této části zastavěného území.  
 
Územím obce prochází několik cyklistických tras. Přibližně ve směru sever – jih, od Kylešovic centrální 
částí zástavby Raduně a dále údolím Raduňky na území Podvihova vede cyklotrasa 6078 Radegast 
Opava.  
Ve směru východ - západ, ze Suchých Lazců přes zástavbu Raduně do Vršovic a dále do Chvalíkovic a 
Branky u Opavy je vedena cyklotrasa 6055 Radegast Opava. Cyklotrasa 6140 je vedena z centrální části 
zástavby Raduně jižním směrem po silnici II. třídy přes  Komárovské Chaloupky do Pusté Polomi a dále 
až  do lokality Mexiko (obec Klimkovice). 
 
Značená turistická trasa prochází územím obce Raduň ve směru východ – západ, která vychází ze 
zástavby obce Štítina, přes Nové Sedlice, Podvihov, prochází jižní částí Raduně, přes Vršovice do 
Bohučovic.  
Naučná Památce amerických letců, která začíná v centrální části zástavby Raduně, je vedena parkem a 
dále lesy jižním směrem částečně v souběhu cyklotrasou 6078 a po odbočení západním směrem 
částečně v souběhu s turistickou trasou.   
 
Obec Raduň je součástí přírodního parku Podbeskydí.  
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Z hlediska růstového potenciálu se jedná o rychle rostoucí obec s průměrnou intenzitou bytové 
výstavby a značnou rekreační funkcí, s jednoznačnými vazbami na město Opavu. Obec s rozdílně 
hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – podprůměrné, ÚAP SO ORP 
Opava r. 2016 – dobré).  Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde nadprůměrný. 
 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Raduň od severu 
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zámek v Raduni se zámeckým parkem 
 
 
 

 
zámecký park s hospodářskými objekty 
 

 
pohled do zámeckého parku s rybníkem a hřištěm  
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zámecký park 
 

 
historické objekty v centru Raduně (kostel, vošárna) 
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Obec Skřipov, k. ú. Skřipov, sídlo Skřipov 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Vznik vsi se datuje k roku 1271. Ves byla založena na návrší v kopcovitém terénu. Zástavba byla 
budována kolem cesty procházející katastrálním územím od severu, tj. od Jakubčovic, k jihu, k usedlosti 
v lokalitě Požaha (k.ú. Skřipov) a dále do Staré Vsi, v cca 500 až 470 m n. m.  
Na nejvyšším místě zástavby, v její severní části, byl postaven v roce 1844 kostel sv. Jana Křtitele, který 
je dominantou celé zástavby.   
V roce 1836 mela ves strukturu lánové vsi s návsí. 
Od roku 1836 se zástavba poměrně významně rozvíjela severním a západním směrem. 
V návaznosti na východní část zástavby byl vybudován zemědělský areál, v návaznosti na jižní část 
zástavby byl vybudován menší průmyslový areál. 
 
K. ú. Skřipov a sídlem prochází ve směru severozápad, od Hradce nad Moravicí, na jihovýchod silnice 
II. třídy 463. 
Dále prochází územím obce i sídlem silnice III. třídy. Ve směru od severu, z Jakubčovic, k jihu přes 
Požahu, Horní a Dolní Nový Dvůr do obce Děrná vede silnice 4631. 
Od východu z Výškovic do centrální části zástavby vede silnice 4635. 
   
Zástavbu obklopují ze všech stran bloky zemědělsky obhospodařované půdy, které zaujímají cca 1/3 
části k. ú., a to jeho severní části. Zbývající 2/3 k. ú. jsou pokryty lesy, které jsou z části vytěženy. Lesní 
porosty jsou dobře prostupné lesními cestami. 
Na území obce pramení několik vodních toků, nejvýznamnější je asi vodní tok Bílovka, která protéká 
údolím mezi kopci Kuchyňka a Kozí hrby podél silnice 463 směrem na jihovýchod.  
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s nízkou intenzitou bytové výstavby a na druhé straně 
růstem počtu obyvatel, v okrajové poloze SO ORP (vazby na Bílovec a Ostravu). Obec je tvořená dvěma 
sídly. Obec s rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – 
podprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – dobré).  Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou 
krajinu je zde průměrný.     
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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krajina severně zástavby Skřípova (zemědělský areál, kaplička, zemní vodojem) 

 
dálkový pohled na Skřípov od severu 

 
dálkový pohled na Skřípov od jihu 

 
dálkový pohled na Skřípov od východu 



300 
 

 
kaplička u silnice na Hrabství  
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Obec Skřipov, k. ú. Hrabství, sídlo Hrabství 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Kdy vznikla ves Hrabství, dříve také Hrabské ne Přední i Zadní Hrabí není známo, V roce 1460 je již ves 
zmiňována jako pustá obec. V polovině 16. století byla ves znovu osídlena.  
Hrabství bylo jako osada součástí obce Výškovice, později mělo Hrabství se Skřipovem společný místní 
národní výbor ve Skřipově, k integraci obcí došlo k 1. 1. 1979. Sídlo má vlastní k. ú. v severovýchodní 
části správního území obce Skřipov.  
Ves byla, stejně jako Skřipov, založena v kopcovitém terénu.  
 
Od mapování v roce 1836 se zástavba sídla, která měla strukturu lánové obce, intenzifikovala a dále se 
mírně rozvíjela severozápadním a jihozápadním směrem. V návaznosti na jihovýchodní část zástavby 
byl vybudován zemědělský areál. 
V sídle ani jeho k.ú. není žádná stavební dominanta. 
 
K. ú. Hrabství a také zástavbou prochází ve směru západ - východ, od Skřipova přes Hrabství do Výškovic 
silnice 4635, která je zároveň páteřní komunikací zástavby. Zároveň je po této komunikaci vedena 
cyklostezka 6190 z centrální části zástavby Skřipova do Výškovic.  
K.ú. Hrabství také procházejí značené turistické trasy. Podél severní hranice, údolím vodního toku 
Setiny je vedena trasa od Kyjovic přes Panský Mlýn, Šindelkův mlýn Honův mlýn do Jakubčovic. Ve 
směru sever – jih je zástavbou Hrabství vedena trasa od údolí vodního toku Setiny přes jihovýchodní 
část k.ú. Skřipov do Bílovce.  
 
Zástavbu obklopují ze všech stran bloky zemědělsky obhospodařované půdy. Lesy lemují severní, 
západní a částečně jihovýchodní část k.ú.  Prostupnost zemědělské půdy i lesů je dobrá účelovými 
polními a lesními cestami.  
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Hrabství od západu (příjezd od Skřípova) 
 

 
Krajina na východ od Hrabství se hřbitovem 
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dálkový pohled na Hrabství od východu 
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Obec Slavkov, k.ú. Slavkov u Opavy, sídlo Slavkov 
  
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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Slavkov leží v Opavské pahorkatině. První písemná zpráva, která dokládá existenci Slavkova, pochází z 
roku 1224, ale na území obce se našly archeologické nálezy, které dokládají osídlení zemědělci již 5000 
let před n. l.   
Pravděpodobně nejstarší budovou v obci je zámek, který vznikl přestavbou původní tvrze v roce 1586. 
Jižně od zámku byl hospodářský dvůr. Zámek je v současné době využíván jako domov pro seniory. 
Barokní kostel sv. Anny byl postaven v roce 1657 východně od zámku, v centrální části zástavby – na 
návsi a je dominantou centrální části zástavby. 
V roce 1836 měla ves lánové uspořádání s návsí. Zástavba byla situována severně od cesty vedené ze 
severovýchodu na jihozápad, tj. z Opavy přes Slavkov dále na západ (v současnosti úsek silnice I/46).  
U hranice s dnešním k. ú. Opava-Předměstí vznikla osada Latarna.  
 
Od mapování v roce 1836 se zástavba obce rozvíjela významný způsobem. Původní zástavba se 
intenzifikovala a nová výstavba se rozvíjela zejména jižním směrem k silnici I/46 a pokračovala jižním 
směrem od silnice, kde je vybudován poměrně rozsáhlý zemědělský areál.  Východně od tohoto areálu 
se rozvíjela bytová výstavba od silnice až k železniční trati vedené v blízkosti vodního toku Hvozdnice a 
menší rozvoj obytné zástavby je také západním směrem od zemědělského areálu.  
Zástavba s objekty rodinné rekreace se rozvíjela v blízkosti hranice s obcí Otice, mezi železniční tratí a 
vodním tokem Hvozdnice. Jihovýchodně od rekreační osady je jezdecký areál. 
K rozvoji zástavby došlo i v lokalitě Latarna. 
 
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, pouze podél jihovýchodní až jižní části 
území obce jsou lesní pozemky, v údolí vodního roku Hvozdnice, na kterém je vybudována soustava 
rybníků.  
 
Územím obce Slavkov a zástavbou prochází od severovýchodu k jihovýchodu silnice  
I. třídy 46, tj. od Opavy do Litultovic a dále do Olomouce.  
Okrajem východní části zástavby situované jižně od silnice I/46 prochází silnice II. třídy 461 ve směru 
od jihovýchodu z území obce Otice k severozápadu, kde je zapojena do silnice I/46. 
 
Páteřní komunikací severní části zástavby je silnice III. třídy 4606, která je zapojena do silnice I/46 a v 
západní části zástavby do silnice III. třídy 46011, která prochází územím Slavkova od severu, z k. ú. 
Zlatníky, prochází západní části zástavby a zapojuje se do silnice I/46. 
Zbývající část severní části zástavy a zástavba, která je situována jižně od silnice I/46 jsou obsluhovány 
s místních a případně z účelových komunikací.  
 
Jihovýchodní částí území Slavkova prochází železniční trať z Opavy do Svobodných Heřmanic, s 
železniční zastávkou Slavkov u Opavy.  
 
Obcí neprochází žádná cyklotrasa, jižní částí území, kolem Hvozdnice je vedena značená turistická 
trasa. Podél vodního toku Hvozdnice je vedena naučná stezka Hvozdnice, která prochází Přírodní 
rezervací Hvozdnice. 
 
Zajímavé rozhledy do širokého okolí jsou téměř ze všech komunikací procházejících krajinou Slavkova. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o příměstskou obec s vysokou intenzitou bytové výstavby, 
která se promítá i do růstu počtu obyvatel. V obci se projevuje suburbanizační tlak města Opavy.  
Otázkou je rozsah nové bytové výstavby z dlouhodobého hlediska a jeho dopady na volnou krajinu. 
Potenciální tlak sídelní struktury na volnou krajinu je zde vysoký.   
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
krajina na východ od Slavkova 
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dálkový pohled na Slavkov od východu 
 

 
jednotvárná krajina severně Slavkova (náznaky půdní eroze) 
 

 
dálkový pohled na Slavkov od západu (s dominantami věžových vodojemů) 
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pohled do krajiny jižně Slavkova od západního okraje zástavby 
 

 
dálkový pohled na Slavkov od jihu 
 

 
krajina jižně od Slavkova 
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krajina jižně od Slavkova 
 

 
krajina jižně od Slavkova 
 

 
dálkový pohled směrem na Slavkov ze západu (od Hertic) 
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Obec Služovice, k.ú. Služovice, sídlo Služovice, k.ú. Vrbka, sídlo Vrbka 
 
www.cuzk.cz – mapy třetího vojenského mapování 1876 až 1880) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Služovice i Vrbka se poprvé připomínají v roce 1349.  
Od doby III. vojenského mapování se rozrostla zejména zástavby Služovic zejména severním a 
východním směrem. Jižně od jihovýchodní části zástavby byl vybudován zemědělský areál. Výrobní 
areál také navazuje na východní část obytné zástavby.  Dominantou centrální části zástavby je nově 
vybudovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
 
Také zástavba Vrbky se rozvíjela, i když ne tak významným způsobem jako zástavba Služovic.  
 
Zástavba Služovic i Vrbky je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, pouze v jižní části obce 
jsou na hranici s obcí Štěpánkovice lesy, kterými protéká Oldřišovský potok.  
Na severu přechází orná půda do lesního porostu PR Hněvošického háje, jeho dostupnost pro pěší je 
ze Služovic umožněna polní cestou.  
  
Západním okrajem k.ú. i zástavby Služovic prochází silnice I/46. Dopravní obsluhu mezi Služovicemi a 
Vrbkou zajišťuje silnice III/04612. 
 
Vrbkou i Služovicemi prochází cyklotrasa 554 ve směru sever – jih. Cyklotrasa 6054 prochází severní 
částí k.ú. Vrbka a zástavbou Služovic ve směru východ – západ.  
Značená turistická trasa obcí neprochází.  
 
Poměrně široké rozhledy do krajiny jsou ze silnice propojující zástavbu Vrbky a Služovic.  
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s nízkou intenzitou bytové výstavby a mírným růstem 
počtu obyvatel. Obec s výraznými vazbami na Opavu je jednoznačnou součástí širšího specifického 
regionu „Hlučínska“, jeho západní části. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde 
průměrný. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 

 
dálkový pohled na Služovice od jihozápadu 
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dálkový pohled na Služovice od severu 
 

 
dálkový pohled na Služovice od severu 
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Obec Sosnová, k.ú. Sosnová, sídlo Sosnová 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Obec Sosnová leží v podhůří Jeseníků, v kopcovitém terénu. Obec, původním jménem Zossen, byla 
založena v 11. století, údajně roku 1038, kdy se hovoří o tvrzi u obchodní cesty z Polska do vnitrozemí, 
v údolí potoka, který se ve východní části zástavby vlévá do vodního toku Hořiny, který pramení v 
kopcích nad Sosnovou, v obci Horní Životice. Západní část zástavby je postavena ve výšce cca 440 m n 
. m a východní část zástavby je ve výšce cca 370 m n.m. 
V roce 1241 byla obec napadena a zničena Tatary. Další údaje o obci pocházejí z roku 1377. V letech 
1636 – 1650 byl v Sosnové postaven zámek, který byl později zcela zmodernizován do klasicistní 
podoby, a byly strženy původní věže. Současný vzhled zámku je výsledkem rekonstrukce v 70. letech 
20. století.  
V roce 1772 byla jihozápadně od Sosnové, v Sosnovském lese, založena osada Froblov, nyní Lesní 
domky. 
Dominantou centrální části zástavby je barokní kostel sv. Kateřiny, na který byl přestavěn v letech 1725 
až 1727 z původního zchátralého kostelíku.    
 
Zástavba se od mapování v roce 1836 se zástavba nijak významně nerozvíjela, spíše intenzifikovala a 
struktura zástavby vsi s návsí zůstala zachována. V návaznosti na východní část zástavby byl postaven 
malý zemědělský areál, který je v současnosti ve zchátralém stavu. 
 
Na západní část zástavby navazují menší lesy na svazích kopců (Les nad hájenkou a Les nad hřbitovem). 
Na severní část zástavby navazuje zemědělsky obhospodařovaná půdy, která je v blízkosti východní 
části zástavby členěna zejména břehovými porosty vodního toku protékajícího severní části k. ú., a 
který se ve východní části zástavby vlévá do potoka Hořiny. Na tomto vodním toce byl vybudován 
rybník. 
Na jihovýchodní část zástavby navazují bloky zemědělsky obhospodařované půdy. Od centrální části 
zástavby se směrem k jihu táhnou pozemky sadů a na jihozápadní část zástavby opět navazuje 
zemědělsky obhospodařovaná půda.  
 
Jihozápadní část k. ú. pokrývá Sosnovský les, ve kterém je na mýtině osada Lení Domky, na kterou, 
uprostřed lesů, navazuje východním směrem blok orné půdy. Menší les je v jihovýchodní části k. ú., 
kde pokrývá svahy kopce Hájek (498 m n. m.). Na severní část k. ú. zasahuje Černý les, který pokrývá 
svahy klesající do údolí vodního toku Čižina, který ale protéká mimo k. ú. Sosnové. 
Na vodním toku Hořiny, protékající sady táhnoucími se od zástavby až po jižní hranici k. ú., je 
vybudována soustava menších rybníků.  
 
Územím obce prochází několik silnic III. třídy. Silnice 4601 prochází k.ú. a zástavbou ve směru východ 
– západ, od Brumovic do Lichnova, kde se zapojuje do silnice II/459. Tato silnice je zároveň páteřní 
komunikací zástavby.  
Jihozápadním směrem ze zástavby je vedena trasa silnice 4602, která je zapojena do silnice I/11 již v k. 
ú. Horní Životice. Jižním směrem je vedena silnice 4603, která zajišťuje dopravní vazbu na Malé 
Heraltice. Tato silnice je v zástavbě Malých Heraltic zapojena do silnice I/11.  
Severní částí k. ú. prochází ve směru východ - západ silnice 4596, která propojuje sídlo Úblo 
s Lichnovem.  
Po silnici 4596 je vedena cyklotrasa 6073 a 6159, která se stáčí dolů k jihu a prochází k.ú. Sosnová ve 
směru sever – jih, středem zástavby, a pokračuje po silnici 4602 na území Horních Životic. Cyklotrasa 
6161 je vedena do zástavby Sosnové od severovýchodu z Brumovic, a v západní části zástavby se stáčí 
k jihozápadu a po účelové komunikaci pokračuje na území Horního Benešova.  
Značená turistická trasa je vedena z centra zástavby Sosnové západním směrem do Lichnova. 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s velmi nízkou intenzitou bytové výstavby a 
stagnací počtu obyvatel v okrajové poloze SO ORP Opava, u hranic s okresem Bruntál. Obec s negativně 
hodnoceným hospodářským pilířem, omezujícím udržitelný rozvoj území. Potenciální tlak sídelní 
struktury obce na volnou krajinu je zde nízký. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

dálkový pohled na Sosnovou od jihu (od Malých Heraltic) 
 

 
pohled na krajinu jižně Sosnové 
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kaplička na západním okraji zastavěného území Sosnové  

 

 
pohled na Sosnovou od západu 
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zemědělský areál na severním okraji zastavěného území Sosnové 
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Obec Stěbořice, k.ú. Stěbořice, sídlo Stěbořice 
  
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
První písemná zmínka o Stěbořicích pochází z roku 1220. Základním půdorysem vsi byla lánová ves s 
návsí a se dvěma řadami domů. Kostel Narození Panny Marie byl postaven v centru zástavby v roce 
1320. Zámek s hospodářským dvorem byl vybudován koncem 17. století, jižně od návsi a západně od 
kostela. V těsném sousedství kostela jsou dvě kapličky. 
Od mapování v roce 1836 se zástavba sídla rozvíjela především západním, východním a jihovýchodním 
směrem. V návaznosti na jihozápadní část zastavěného území byl vybudován zemědělský areál  
 
Zástavba sídla je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou s výjimkou jihovýchodní hranice 
zastavěného území, kde je Stěbořický rybník, na který navazují a pokračují jižním směrem lesní porosty. 
na západních svazích kopce, jehož vrchol je již na území obce Zlatníky.  
Jižní částí k. ú. protéká vodní tok Velká ve směru západ – východ, s pravobřežními přítoky. 
Severní částí k. ú. protéká bezejmenný vodní tok ve směru východ jihozápad a před Stěbořickým 
rybníkem ústí do toku Velké. Bloky zemědělské půdy jsou členěny těmito vodními toky a jejích 
břehovou zelení.  
K.ú. Stěbořice procházejí silnice III. třídy. Ve směru východ - západ je to silnice 6109, která je vedena v 
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trase od Jaktaře přes Zlatníky, Stěbořice, Nový Dvůr až do Horních Životic.  
Tato silnice je zároveň páteřní komunikací zástavby ve Stěbořicích. Ze západní části zástavby Stěbořic 
do Jezdkovic je vedena trasa silnice 44342.      
Z centrální části zástavby Stěbořic na sever do sídla Jamnice je vedena trasa silnice 46012. 
Po silnici 6109 je vedena cyklotrasa 6167 Radegast Opava v trase od Opavy, přes Zlatníky, Stěbořice, 
Nový Dvůr do Hlavnice.    
Značená turistická trasa prochází k.ú. Stěbořice od východu, tj. od obce Zlatníky, zástavbou Stěbořic a 
v západní části zastavěného území se stáčí na jih k vodnímu toku Velké a pokračuje proti toku do 
Nového Dvora.  
Výhledy do krajiny jsou omezené konfigurací terénu, kdy mírně zvlněný terén neumožňuje rozhledy do 
širšího okolí. 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a růstem 
počtu obyvatel. Obec má silné vazby na město Opavu.  Obec s mírně rozdílně hodnoceným pilířem 
životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – nadprůměrné, ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – 
podprůměrné). Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde průměrný. 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 

 

 
pohled na zemědělský areál na jižním okraji zastavěného území Stěbořicj 
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pohled do krajiny jihovýchodně Stěbořic  
 
 

 
pohled do krajiny jižně Stěbořic 
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Obec Stěbořice, k. ú. Jamnice, sídlo Jamnice 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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První písemná zmínka o Jamnici pochází z roku 1250. Území obce se svažuje od jihozápadu k východu.  
Základním půdorysem vsi byla lánová ves s návsí, na které byl rybník.  
Od mapování v roce 1836 se půdorysná struktura sídla téměř nezměnila.  
 
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. Lesy jsou pouze podél západní a severní 
hranice k. ú., na svazích údolí, kterými protékají vodní toky. Podél severní hranice je to Heralitický 
potok, podél západní hraníce je to Radiž (Herlička), který se vlévá do Heraltického potoka.   
Menší lesní porost zabíhá do území od severu směrem k zástavbě, do údolí k bezejmennému vodnímu 
toku, který také ústí do Heraltického potoka.  
 
K. ú. Jamnice procházejí silnice III. třídy. Ve směru od východu, z k.ú. Vlaštovičky, je to silnice 46013, 
která je v centrální části zástavby zapojena do silnice 46012, která prochází k.ú. Jamanice ve směru 
sever – jih, tj. Neplachovic do Stěbořic. 
 
K. ú. prochází cyklotrasa 6164, která je vedena od severu z k.ú. Kamenec, podél Heraltického potoka, 
pokračuje po silnici 46012 k jihu, kde se stáčí k západu a zástavbou Březové (k.ú. Nový Dvůr) pokračuje 
přes zástavbu Sádku dále na západ. 
Podél západní hranice k.ú. Jamnice  je vedena značená turistická trasa od Nového Dvora (arboreta) 
severním směrem přes zástavbu Kamence a Štemplovce do Neplachovic. 
 
Poměrně široký rozhled do krajiny a na sídla Jamnice a Březovou je ze účelové komunikace procházející 
bloky zemědělské půdy ze západní části zástavby Jamnice do centra zástavby Březové. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
 



329 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled do krajiny severně Jamnice 
 

 
dálkový pohled na Jamnici od severu  
 

 
dálkový pohled na Jamnici od severu 
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dálkový pohled na Jamnici od východu 
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Obec Stěbořice, k.ú. Nový Dvůr u Opavy, sídlo Nový Dvůr, sídlo Březová,  
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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První písemná zmínka o Novém Dvoře pochází z roku 1617. Původně šlo o hospodářský dvůr, ke 
kterému přibylo v průběhu 18. století několik chalup situovaných v řadě kolem komunikace. V polovině 
19. století byl západně od hospodářského dvora postaven pseudorenesanční zámeček a okolní les byl 
upraven na zámecký park.  
 
Od mapování v roce 1836 se půdorysná struktura zástavby téměř nezměnila. Na východ od 
hospodářského dvora přibyla další zemědělská stavba, zámeček je využíván jako sídlo správy arboreta. 
Botanická zahrada je expozičním areálem Slezského muzea v Opavě.  
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V severní části k. ú. Nový Dvůr u Opavy je osada Březová, která byla původně na území k. ú. Stěbořice. 
Ani zde nedošlo k téměř žádnému rozvoji zástavby.  
 
Zemědělsky obhospodařovaná půda zaujímá severní část k. ú., od arboreta a zemědělského areálu po 
osadu Březová, kterou obklopuje ze všech stran. Střed k. ú. zaujímá botanická zahrada a zastavěné 
území. Mezi areálem arboreta a zástavbou prochází silnice 6109. Mezi silnicí a zástavbou protéká 
údolím Velká. Od zástavby jižním směrem jsou až po zástavbu Jezdkovic opět bloky zemědělsky 
obhospodařované půdy. 
 
Od západu zasahuje na k.ú. Nový Dvůr les, který je ale z převážné části situován na sousedících k.ú. 
Sádek u Opavy a Jezdkovice. 
 
K.ú. Nový Dvůr procházejí silnice III. třídy. Ve směru východ - západ je to silnice 6109, která je vedena 
v trase od Jaktaře přes Zlatníky, Stěbořice, Nový Dvůr až do Horních Životic.  
Severní částí k. ú., přes osadu Březová je vedena silnice 4607, která je v k.ú. zapojena do silnice 46012 
(ze Stěbořic do Jamnice) a západně pokračuje přes Sádek do Velkých Heraltic. 
 
Po silnici 6109 je vedena cyklotrasa 6167 Radegast Opava v trase od Opavy, přes Zlatníky, Stěbořice, 
Nový Dvůr do Hlavnice.    
 
Značená turistická trasa prochází k.ú. Nový Dvůr od východu , tj. od obce Zlatníky, k.ú. Stěbořice 
a pokračuje proti toku Velké do Nového Dvora.  
 
Prostupnost zemědělsky obhospodařovanou půdou je omezená. 
 
Výhledy do krajiny jsou omezené konfigurací terénu, kdy mírně zvlněný terén neumožňuje rozhledy do 
širšího okolí. 
 
 
 
 



335 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
pohled do krajiny východně Nových Dvorů 
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zemědělský areál na východním okraji Nových dvorů 

 

 
dálkový pohled na zemědělský areál na východním okraji Nových dvorů 

 

 
dálkový pohled na zemědělský areál na východním okraji Nových dvorů 

 

 
pohled na řepík v krajině severně Nových Dvorů  
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dálkový pohled na Nové Dvory od severu 
 

 
pohled do krajiny směrem na západ  

 

 
     kaplička na severním okraji Březové alej podél cesty ve směru na obec Sádek 
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Obec Štáblovice, k.ú. Štáblovice, sídlo Štáblovice, osada Vendelín 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
Štáblovice leží v Opavské pahorkatině. Ves byla založena mezi lety 1245 – 1281. První písemná zmínka 
pochází z roku 1317. Původní uspořádání vsi mělo tvar podkovy, na návrší byla tvrz, která byla 
postavena kolem roku 1528, a bočnice byly selské a zahradnické statky.  Zastavěné území sídla klesá 
od jihu k severu. Jižní část zástavby byla vybudována v 350 m n. m., severní část zástavby v cca 300 m 
n. m. Okolo roku 1558 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek, a v 18. století byl zámek přestavěn 
do barokní podoby. Během 2. světové války byl zámek značně poškozen. V posledních letech je zámek 
v soukromém vlastnictví a upraven byl i zámecký park.  
Kostel sv. Vavřince byl vysvěcen roku 1603 a je situován pod zámkem, v jeho blízkosti. 
V roce 1836 měla ves lánové uspořádán s návsí. 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 

 
 
Od doby mapování v roce 1836 se struktura původní zástavby téměř nezměnila, zůstal zachován i jeden 
rybník na návsi. Nová zástavba se rozvíjela zejména severním a jižním směrem. Zemědělský areál se 
zahradnictvím byl vybudován jižně od zámku, v místě hospodářského dvora, který pravděpodobně 
patřil majitelům zámku.  
 
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, na kterou v jihozápadní části k. ú.  
navazují lesy, které byly ze značné části vytěženy. Východně i západně od zástavby protékají údolími 
vodní toky ve směru jih – sever. 
 
Osada Vendelín v jihovýchodní části k. ú. Štáblovice je poprvé uváděna s letopočtem 1765, kdy zde byl 
soustředěn chov ovcí. Kaple byla postavena až v roce 1910. 
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Severní částí k. ú., podél severní části zástavby, prochází silnice II. třídy 443 od severovýchodu na 
jihozápad, tj. od Otic, přes Uhlířov, Štáblovice, do Mikolajic a dále na jihozápad až do Budišova nad 
Budišovkou.  
 
K.ú. Štáblovice prochází silnice III. třídy. Silnice 44340 je na severu zapojena do silnice II/443 a 
pokračuje směrem na jih středem zástavby Štáblovic a je tak páteřní komunikací sídla.  Trasa silnice 
pokračuje jihozápadním směrem do k.ú. Lipina, do centrální části zástavby. Po cca 700 m za jižním 
okrajem zástavby Štáblovic se do této silnice zapojuje silnice 44341 vedená od jihovýchodu z osady 
Vendelín, která je situována v jihovýchodní části k.ú. Štáblovice, na hranici s k. ú. Benkovice. 
 
Okrajovou severní částí k. ú. prochází železniční trať s železniční stanicí Štáblovice. 
 
Územím k. ú. vede ve směru od jihovýchodu, od Žimrovic, cyklistická trasa, která pokračuje severním 
směrem, na jižním okraji zástavby se odklání západním směrem na Mikolajice, odkud pokračuje dále 
na sever. Cyklotrasa je součástí cyklotracku Radegast Opava. 
 
Značená turistická trasa  prochází k.ú. Štáblovice od severu od železniční stanice údolím Hvozdnice, 
která protéká severní částí k.ú. Štáblovice ve směru jihozápad – severovýchod. Turistická trasa 
pokračuje jižním směrem zástavbou Štáblovic a dále lesy přes k.ú. Lipina stále jižním směrem přes Nový 
Dvůr do Filipovic a až do Vítkova.   
 
Okrajem severní části k.ú. je vedena naučná stezka Hvozdnice. 
 
Sídlo Štáblovice je obklopeno zemědělsky obhospodařovanou půdou. V jihozápadní části k.ú.  
se nacházejí plochy lesa, v současné době však z velké části vytěžené.  
 
Zajímavé a daleké rozhledy do krajiny jsou z komunikace na Dolní Životice. Na zástavbu sídla je pěkný 
pohled ze svahů pod lesem jižně od zástavby. 
Prostupnost lesními pozemky je dobrá, menší prostupnost je bloky zemědělsky obhospodařované 
půdy.   
 
Pěkné pohledy do krajiny na Opavskou pahorkatinu jsou z rozcestí na osadu Vedelín a sídlo Lipinu. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s vysokou intenzitou bytové výstavby, která se promítá 
i do růstu počtu obyvatel. V obci se projevuje suburbanizační tlak města Opavy, zřejmě tvoří jižní okraj 
suburbanizační zóny města Opavy. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde 
průměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 
 

 
nově založená alej podél cesty do Štáblovic 
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pohled do krajiny na západ ze severního okraje zástavby Štáblovic  
 

 
příjezd do Štáblovic ze severu 
 

 
příjezd do Štáblovic ze severu 
 

centrum obce s dominantami kostela a zámku 
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nepřístupný areál zámku ve Štáblovicích  
 

 
nepřístupný areál zámku ve Štáblovicích  
 
 
Vendelín 

 
dálkový pohled na osadu Vendelín od vodojemu v 
Benkovicích 

rybníček v osadě Vendelín 
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            kaple v osadě Vendelín           rybníček s pumpou a hastrmanem 
 

 
pohled do krajiny severně osady Vendelín 
 

 pohled do krajiny jižně osady Vendelín 

 
pohled na osadu Vendelín od západu 
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Obec Štáblovice, k.ú. Lipina u Opavy, sídlo Lipina 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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První zmínka o vsi Lipina pochází z roku 1377. Po zpustnutí byla znovu osídlena roku 1783 a vybudována 
na jednotném půdorysu. Z téže doby pochází i unikátní soubor lidové architektury, který je od roku 
1995 chráněn jako vesnická památková rezervace.  
Kaple v centru zástavby byla postavena v roce 1867 a dominantou zástavby. 
 
Od doby mapování v roce 1836 se struktura původní zástavby nezměnila. 
  
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, na kterou navazují lesy s výjimkou 
pozemků kolem cesty vedené západním směrem na území obce Melč.  
 
K. ú. Lipina prochází silnice III. třídy. Silnice 44340 je na severu k. ú. Štáblovice zapojena do silnice II/443 
a pokračuje směrem na jih středem zástavby Štáblovic. Trasa silnice pokračuje dále jihozápadním 
směrem do k. ú. Lipina, do centrální části zástavby.  
 
Východní části k.ú. vede ve od severu  směrem na jih cyklistická trasa 6221, která je součástí 
cyklotracku Radegast Opava. 
 
Značená turistická trasa prochází území k.ú. Lipina ze severu od k. ú. Štáblovice, středem zástavby a 
pokračuje stále jižním směrem přes Nový Dvůr do Filipovic a až do Vítkova.   
 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Lipinu od východu se zemědělským areálem na horizontu 
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příjezd do Lipiny od východu 
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Obec Štítina, k.ú. Štítina, sídlo Štítina  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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Původně se ves jmenovala Troubky a název Štítina náleželo tvrzi připomínané v písemných pramenech 
z roku 1282. Tvrz byla patrně ve 2. polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek, který byl v 
roce 1785 přestavěn na pivovar. Ke konci 20. století byla již zchátralá budova pivovaru stržena.  
Ves je v podstatě situována v údolní nivě řeky Opavy, která dodnes tvoří severovýchodní hranici obce.   
Podle mapování v roce 1836 byla původní zástavba situována v dnešní východní části sídla. 
Od roku 1836 se zástavba významným způsobem rozvíjela po obvodu původní zástavby, v místě dvora 
u zámku (pivovaru) byl vybudován zemědělský areál a severně od tohoto areálu průmyslový areál se 
sklady. U průmyslového areálu je kaple sv. Maří Magdalény, jejíž vznik v roce 1579 patrně souvisí s 
přestavbou tvrze na zámek. Jde o drobnou stavbu, která není dominantou obce. 
Dále se nová zástavba rozvíjela jihozápadním směrem na levém břehu vodního toku Sedlinka, včetně 
průmyslového a skladového areálu, který je situován východním směrem od této části zástavby. 
Původní zástavba se také významným způsobem intenzifikovala.   
 
Stávající zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou a v jižní části území obce je 
situována až po hranici s obcí Nové Sedlice. Průchodnost bloky zemědělské půdy je poměrně omezená. 
Zemědělská půda je členěna drobnými remízky a břehovou zelení drobných vodních toků. Západně od 
zemědělského a průmyslového areálu byl vybudován rybník.  
 
Jižně od k.ú. je vedena trasa silnice I. třídy 11.  Územím obce a jeho zástavbou prochází sinice II. třídy 
467 ve směru sever -  jih, od obce Kobeřice přes Štěpánkovice, Kravaře, Štítinu do Nových Sedlic, kde 
je zapojena do sinice I/11. 
 
Územím obce a zástavbou sídla prochází železniční trať Ostrava–Svinov – Opava-východ s železniční 
stanicí.   
 
K. ú. prochází několik cyklostras. Ve směru od východu severní části zástavby do jejího centra vede 
cyklotrasa Radegast Opava. Od severu k jihu prochází územím obce a zástavbou cyklotrasa Radegast 
Opava 6055, a to od Kravař přes Štítinu, Dvořisko, Nové Sedlice do Suchých Lazců a přes Raduň do 
Branky u Opavy.  
 
Značené turistické trasy obcí Štítina neprocházejí.  
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s nadprůměrnou intenzitou bytové výstavby a mírným 
růstem počtu obyvatel. Obec má výhodnou dopravní polohu a vazby na město Opavu i blízké Kravaře. 
Obec s mírně rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – špatné, 
ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – průměrné). Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je 
zde spíše nadprůměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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příjezd do Štítiny od východu (od Mokrých Lazců) 
 
pohled do krajiny mezi Štítinou a Mokrými 

Lazcemi) 
 

 
pohled do údolní nivy řeky Opavy severně od Štítiny 
 
 

 
kaple ve Štítině  
 

rekonstrukce výrobního objektu 
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dálkový pohled na výrobní areál ve Štítině z jižního 
okraje zastavěného území 
 

dálkový pohled na obec Štítinu od západu 
 

 
 
 
 
  



357 
 

Obec Těškovice, k.ú. Těškovice, sídlo Těškovice  
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Těškovice se nacházejí ve východní části Vítkovské vrchoviny. Ves byla založena koncem 12. nebo 
počátkem 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1377.   
V době mapování v roce 1836 měla zástavba strukturu lánové vsi s návsí. Na západním okraji zástavby 
byl v roce 1863 postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie v pseudogotickém slohu, který je i v 
současnosti dominantou dnes již centrální části zástavby.  
 
Od doby mapování se zástavba rozvíjela zejména po obvodu stávající zástavby kolem stávajících cest. 
Cestní síť se do současnosti téměř nezměnila. Zemědělský areál byl vybudován východně od jižní části 
zástavby. 
 
Územím obce i sídlem prochází silnice II. třídy 465 v trase od severovýchodu, zástavbou prochází ve 
směru východ – západ, kde je zároveň páteřní komunikací severní části zástavby a pokračuje západním 
směrem, kde se na hranici obce stáčí jižním směrem na Výškovice.  
 
Územím obce i zástavbou je vedena cyklotrasa 6140 Radegast Slezsko a to jak ve směru Čavisov – 
Kyjovice – Pustá Polom, tak ve směru od lokality Zátiší (k.ú.  Budišovice, Horní Lhota, Kyjovice) do centra 
Kyjovic, kdy je tato část cyklostezky nazvaná t Slezsko.  
Územím obce a zástavbou jsou také vedeny značené turistické trasy, v souběhu s cyklotrasami, které 
ale od zástavby pokračují jižním směrem k Panskému mlýnu a dále údolím Setiny a Seziny, kde se opět 
dostávají do souběhu s cyklotrasou 6191.  
 
Z geomorfologického hlediska je obec členitá a mírně kopcovitá. Západní část zastavěného území se 
nachází v nadmořské výšce cca 450 m n. m., východní část území se nachází v cca 410 m n. m. Vrcholy 
kopců na území obce se pohybují ve výšce cca 450 až 460 m n. m.  
 

Zástavba je z části obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, a z části zasahují lesní pozemky 
až k zástavbě. Ve srovnání s mapováním v roce 1836 je viditelné, jak se svahy kopců zalesnily. 
 
Podél severní hranice s obcí Pustá Polom, Kyjovice až po Zbyslavice protéká údolím vodní tok Setiny. 
Podél jižní hranice obce s obcí Tísek protéká údolím vodní tok Jamník.  
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel, mimo suburbanizační prstenec města Opavy. Obec má značné vazby na město Ostravu. 
Obec s rozdílně hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – podprůměrné, 
ÚAP SO ORP Opava r. 2016 – dobré).  Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde 
průměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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údolí Satiny mezi Těškovicemi a Kyjovicemi 
 

 
rekreační zařízení v údolí Satiny 
 

dálkový pohled na Těškovice od severu 
 

 

 
příjezd do obce od východu 
 

pohled do krajiny jižně Těškovic 
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pohled na novou zástavbu obce od východu 
situovanou na horizontu 
 

pohled na jižní část zastavěného území obce se 
zástavbou situovanou na horizontu 
 

 
pohled do krajiny jižně Těškovic (s panoramatem Beskyd na obzoru) 
 

 
cesta do volné krajiny da východním okraji 
zastavěného území 

centrum obce 
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centrum obce 
 

 
dálkový pohled na Těškovice od jihu  
 

 
krajina západně Těškovic 
 

 
nový sportovně rekreační areál 
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dálkový pohled na Těškovice od západu  
 

vodojem na západním okraji obce
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Obec Uhlířov, k.ú. Uhlířov, sídlo Uhlířov 
 
výřez z císařkského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
Uhlířov leží v Opavské pahorkatině. První písemná zmínka pochází z roku 1389, ale archeologické nálezy 
svědčí i o dřívějším pohybu lidí v tomto území. V roce 1871 byla v Uhlířově postavena kaple sv. 
Antonína Paduánského, v době 2. světové války byla zcela zničena a na jejím místě byla v roce 2000 
postavena kaple nová. Kaple je na mírném návrší a dotváří siluetu zástavby. 
V roce 1836 měla ves lánové uspořádání s návsí. Zástavba byla situována po obou stranách cesty 
vedené ze severovýchodu na jihozápad, tj. z Opavy přes Otice, Uhlířov, Štáblovice, Mikolajice a dále k 
jihu. 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy – 2017 
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Od doby mapování v roce 1836 se zástavba intezifikovala a mírně se rozvíjela severním, východním a 
západním směrem. V návaznosti na jihovýchodní část zástavby byl vybudován zemědělský areál.  
Zástavba je zcela obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou, která zaujímá převážnou část 
území obce. Pouze v jižní části území je les menšího rozsahu a na severu území zasahuje do území 
Uhlířova les, který lemuje vodní tok Hvozdníce, která protéká podél hranice s obcí Slavkov. Od jihu k 
severozápadu protéká územím obce Uhlířovský potok, který na hranici obcí Uhlířov, Slavkov a Otice 
ústí do Hvoznice.  
Severní částí k. ú., od severovýchodu na jihozápad, tj. od Otic, přes zástavbu Uhlířova, do Štáblovic, 
Mikolajic a dále na jihozápad až do Budišova nad Budišovkou prochází silnice II. třídy 443, která je 
zároveň páteřní komunikací sídla, do které jsou zapojeny místní a účelové komunikace  
Územím obce neprochází žádná cyklotrasa ani značená turistická trasa, ale do severní části území 
zasahuje Přírodní rezervace Hvozdnice a Naučná stezka Hvozdnice 
 
Zajímavé a daleké rozhledy do krajiny jsou z účelové komunikace vedoucí z východní části zástavby na 
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sever k údolí Hvozdnice a ze silnice ve směru na Slavkov.  
Prostupnost krajiny bloky zemědělsky obhospodařované půdy je možná po účelových komunikacích, 
kterých ale není mnoho.   
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o malou obec s průměrnou intenzitou bytové výstavby a 
stagnací počtu obyvatel. Obec představuje součást suburbanizační zóny města Opavy. Potenciální tlak 
sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde podprůměrný. 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Uhlířov od východu 
 

 
krajina na východ od Uhlířova 
 

 
pohled na Uhlířov ze západu (od nového hřbitova) 
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nový hřbitov v Uhlířově 
 

 
důsledky půdní eroze v krajině západně Uhlířova 

 
důsledky půdní eroze v krajině západně Uhlířova 
 

 
dálkový pohled na Uhlířov od jihu 
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Obec Velké Heraltice, k. ú. Velké Heraltice, sídlo Velké Heraltice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o tvrzi ve Velkých Heralticích pochází z roku 1264. Ves byla založena západně od 
tvrze, nad Horeckým potokem, který protéká územím od západu k východu. Byl zde postaven i 
hospodářský dvůr. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl zmiňován již v 15. století. Dřevěný 
kostel byl zničen při požáru a na jeho místě byl postaven současný barokní kostel. Na konci 16. století 
byl hrad přestavěn na renesanční zámek, ve kterém je v současné době dětský domov.  
V roce 1836 měla ves strukturu lánové vsi s návsí. 
Od roku 1836 došlo poměrně velkému rozvoji zástavby a to zejména severním směrem od původní 
zástavby. Hospodářský dvůr byl rozšířen a je využíván jako zemědělský areál. Druhý zemědělský areál 
byl vybudován jižně od souvislé zástavby.   
 
Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda, s tím že menší les je v jižní části k. ú.  a jeho 
severním okrajem protéká Heraltický potok, který se stáčí k severu a pod zámkem protéká údolím k 
východu. 
Větší lesy se rozprostírají v severozápadní části k. ú. na svazích Hůrky. V severní části tohoto lesa se 
nachází přírodní památka Hůrky a přírodní rezervace Hořina. Přírodní památkou je i Heraltický potok. 
 
K.ú. Velké Heraltice a to i středem zástavby prochází silnice I/11 ve směru východ – západ. Do této 
silnice je v zastavěném území zapojena silnice II. třídy, ve směru sever – jihozápad.  Na sever směřuje 
do zástavby Brumovic a pokračuje dále severním směrem. Na jihozápad propojuje sídla Velké Heraltice, 
Jakartovice Deštné. 
Silniční síť doplňují silnice III. třídy. Silnice 4607 propojuje Velké Heraltice se Sádkem, silnice 0574 vede 
na sever přes Tábor do Skrochovic a silnice 46018 vede jihozápadním směrem z Velkých Heraltic do 
Košetic. 
Po silnici II/460 je vedena cyklotrasa 6166 Radegast Opava, která pokračuje od zástavby Velkých 
Heraltic po silnici III/4607. Další cyklotrasa Radegast Opava je vedena po silnici III46018. Jižní částí k.ú., 
lesem a následně údolím Heraltického potoka do Košetic  je vedena cyklotrasa 6164.  
Krajinou prochází účelové komunikace, které slouží zejména k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků a mohou být využity při pěší turistice. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s nízkou intenzitou bytové výstavby a stagnací počtu 
obyvatel. Obec tvořena pěti částmi. Vazby na město Opavu jsou volnější, možnosti rozvoje u menších 
částí mimo hlavní komunikaci na Bruntál omezené. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou 
krajinu je zde podprůměrný až nízký (v nejmenších sídlech). 
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled na Velké Heraltice od jihu (od Sádku) 

 

 
příjezd do Velkých Heraltic od východu 

 



375 
 

 
příjezd do Velkých Heraltic od východu 

 

 
krajina severovýchodně Velkých Heraltic (od východního okraje zástavby - areálu zámku) 
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Obec Velké Heraltice, k.ú. Košetice ve Slezsku, sídlo Košetice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o Košeticích pochází z roku 1413. Sídlo bylo založeno na svazích nad údolím 
Heraltického potoka, který tvoří část západní a jižní hranice k. ú. Košetice, a protéká územím Košetic 
ve směru východ – západ, na území Velkých Heraltic.  
Kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v letech 1770 – 1771 mimo souvislou zástavbu na návrší, 
východním směrem od severní části zastavěného území, u cesty do Velkých Heraltic. Kostel je 
dominantní stavbou v krajině a je vidět z mnoha dálkových pohledů. 
 
V době mapování v roce 1836 měly Košetice strukturu lánové vsi s návsí, která do současnosti téměř 
nezměnila.  
 
V k. ú. Košetice ve Slezsku jsou převážně pozemky zemědělsky obhospodařované půdy, která také 
obklopuje zastavěné území situované v jižní části k. ú., na hranici s obcí Svobodné Heřmanice. 
 
Vzrostlé zeleně je v k. ú. minimálně. Je tvořena zejména břehovými porosty Heraltického potoka, 
včetně Košetického lesa, který je však situován z převážné části na území Horních Životic. Další les je 
situován v jihovýchodní části k. ú. a na hranici k. ú. Košetice ve Slezsku a Velké Heraltice, kolem 
pravobřežního a levobřežního přítoku Heraltického Potoka. Les se uvádí pod názvem Březina. 
 
K. ú. Košetice ve Slezsku prochází dvě silnice III. třídy. Silnice 46019 prochází územím a severní částí 
zástavby ve směru sever – východ, od Malých Heraltic. Ve směru od severovýchodu, od Velkých 
Heraltic, do severní části zástavby Košetic, je vedena silnice 46018, která se v zástavbě Košetic kříží se 
silnicí 46019. Od této křižovatky pokračuje středem zástavby silnice 46018 k jihu, k zástavbě 
Svobodných Heřmanic. Tato silnice je zároveň páteřní komunikací zástavby.  
 
Hustota účelových komunikací vedených zemědělsky obhospodařovanou půdou je spíše nižší, což 
zároveň omezuje prostupnost krajinou.  
 
K. ú. jsou vedeny dvě cyklotrasy. Jižní částí k. ú., po účelové komunikaci, je vedena trasa 6164 Radegast 
Opava, a to od východu, ze zástavby Sádku, kolem Sádeckého dvora do jižní části zástavby Košetic a 
dále pokračuje po silnici 46018 k jihovýchodu do Svobodných Heřmanic.  
Druhá cyklotrasa Radegast Opava je vedena po silnici 4618od Velkých Heraltic, prochází zástavbou od 
severu k jihu, kde v jižní části zástavby navazuje na cyklotrasu 6164. 
 
Značené turistické trasy k.ú. Košetice ve Slezsku neprochází. 
 
Krásné a široké rozhledy do krajiny jsou, s ohledem na konfiguraci terénu, od severu k jihu, ze silnice 
ve směru od Malých Heraltic, kde při přiblížení k zástavbě, je dominantní stavbou kostelík s hřbitovem 
na návrší. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
krajina západně Košetic (kostelík na horizontu) 
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dálkový pohled na Košetice s dominantou kostelíka 
 

 
krajina jižně Košetic (od příjezdu z Velkých Heraltic) 
 

 
krajina severně Košetic (od příjezdu z Velkých Heraltic) 
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dálkový pohled na Košetice od severu 
 

 
dominanta kostelíka na východním okraji Košetic 
 

 
krajina severně Košetic  
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Obec Velké Heraltice, k.ú. Malé Heraltice, sídlo Malé Heraltice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o Malých Heralticích pochází z roku 1377. Ves byla založena v kopcovitém terénu 
podhůří Jeseníků, v údolí Horeckého potoka, který pramení v západní části zástavby a protéká 
zastavěným území ve směru západ – východ na území Velkých Heraltic. 
Východní část zástavby je situována ve výšce 440 m n. m., západní část zástavby (zemědělský areál) ve 
výšce cca 430 m n. m. 
V centrální části zástavby, na návsi, je klasicistní kostel sv. Bartolomějě, který byl postaven v roce 1796 
a je dominantou zástavby. 
 
Od roku 1836 došlo pouze k mírnému rozvoji zástavby a to zejména podél silnice, východním a 
západním směrem. V návaznosti na východní část zastavěného území byl vybudován menší zemědělský 
areál.  
 
Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda, pouze v severní části k.ú. je les, který je součástí 
lesního masívu, který se nachází na území Velkých Heraltic na svazích Hůrky.  
Severní  
 
K.ú. Malé Heraltice prochází silnice I/11 ve směru východ – západ a to i středem zástavby.  
Z centrální částí zástavby je vedena trasa silnice III/46019 jižním směrem na k.ú. Košetice až do severní 
části zástavby Košetic. Silnice III/4603 vychází ze západní části zástavby severozápadním směrem na 
k.ú. Sosnové, do východní části zastavěného území. 
 
K.ú. Malé Heraltice neprochází žádné cyklotrasy ani značené turistické trasy. V blízkosti severní hranice 
k.ú.  je vedena cyklotrasa 6160 z Brumovic do Sosnové.  
 
Krajinou prochází účelové komunikace, které slouží zejména k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků a mohou být využity při pěší turistice. 
 
Při příjezdu do Malých Heraltic z jihu od Košetic dominují pohledům na krajinu a na vstup do zástavby 
stožáry VVN. 
Pěkný pohled do krajiny je ze silnice ve směru na Sosnovou a to jižním směrem, i když i zde zaujme 
pohled na stožáry VVN na horizontu, a pohled na vysílač severním směrem. 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Malé Heraltice od jihu 
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vedení VVN v jižní části Malých Heraltic 

 

 
vedení VVN v jižní části Malých Heraltic 
 

výrobní objekt na západ od Malých Heraltic 
 

 
dálkový pohled na Malé Heraltice od západu (od Horních Životic) 
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Obec Velké Heraltice,  k. ú. Sádek u Opavy sídlo Sádek, sídlo Sádecký Dvůr 

výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1250. Ves byla založena v kopci nad údolím okolo potoka 
Herlička, v oblasti Nízkého Jeseníku.  
 
Zastavěné území vsi se svažuje od severozápadu k jihovýchodu, k vodnímu toku Herlička (také používán 
název Radiž), který tvoří východní hranici k.ú. Sádek a s k. ú. Jamnice.  
V centru zástavby je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který postaven v roce 1865 na místě původního 
dřevěného kostela z roku 1461. 
V roce 1836 měla ves strukturu lánové vsi s návsí. Hospodářský dvůr byl postaven západně od souvislé 
zástavby.  
Od roku 1836 se půdorysná struktura sídla téměř nezměnila. Jihozápadně od centra zástavby byl 
postaven zemědělský areál. 
Obytná zástavba (bytové domy) byly postaveny v lokalitě Sádecký dvůr, kde byl rozšířen zemědělský 
areál (původní hospodářský dvůr). 
 
Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda s drobnými vodními toky s břehovou zelení. Menší 
les je v jihovýchodní části k. ú., v údolí vodního toku Velká, která je jihovýchodní hranicí k. ú. Sádek s 
obcí Hlavnice a Jezdkovice. Jižně od zástavby, ve směru západ – východ a následně na sever protéká 
vodní tok Radiž (též Herlička), který tvoří hranici mezi k. ú. Sádek a Jamnice.   
Nejvyšším kopcem v území je Židovský vrch (395 m n. m.). 
 
Sídlem prochází silnice III. třídy. Ve směru jihovýchod – severozápad prochází území a také středem 
zástavby silnice 4607 z k.ú. Nový Dvůr u Opavy, sídla Březová, na k.ú. Velké Heraltice, kde se zapojuje 
do silnice II/460.  
Z centra zástavby směrem na západ, severně od sídla Sádecký Dvůr, prochází územím silnice 4608, kde 
na hranici s k.ú. Velké Heraltice zapojuje do silnice II/460, která je vedena v blízkosti a podél hranice s 
k.ú. Velké Heraltice. 
Krajinou prochází účelové komunikace, které slouží zejména k obhospodařování zemědělských 
pozemků a mohou být využity při pěší turistice. 
 
K.ú. Sádek a jeho zástavbou prochází cyklotrasa 6164od jihovýchodu k západu. Ve směru jih – sever 
prochází územím a středem zástavby cyklotrasa 6166 Radegast Opava. 
Podél východní hranice k. ú. a okrajem  jihovýchodní částí k. ú.  je vedena značená turistická trasa. 
Zajímavostí v území soustava železobetonových bunkrů (řopíků), která tvořila obrannou linii 
vybudovanou ve 30. letech 20. století a dělostřelecká tvrz Šibenice u silnice na Velké Heraltice. Z místa 
od dělostřelecké tvrzi a jejího okolí jsou pěkné rozhledy do krajiny  
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový na Sádek z jihovýchodu (od Březové) 
 

 
phled do krajiny východně Sádku (směrem k Březové) 
 

 
dálkový pohled do krajiny severně Sádku (směrem na Velké Heraltice) 
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bunkr na sever od Sádku 
 

 
dálkový pohled na Sádek od severu (od bunkru)  
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Obec Velké Heraltice, k.ú. Tábor ve Slezsku, sídlo Tábor 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 

 
 
www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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Kdy byla založena ves Tábor nebylo dohledáno. V roce 1836 měla ves strukturu lánové ulicové vsi. Ves 
byla založena na mírném návrší podél cesty procházející zástavbou ve směru východ – západ.   
Od doby mapování v roce 1836 téměř nedošlo k žádnému rozvoji zástavby. Na východním a západním 
okraji zástavby přibylo několik rodinných domů, částečně se zástavba intenzifikovala. Východně od 
zástavby vznikl malý hřbitov s kapličkou. 
 
Sídlo obklopuje zemědělsky obhospodařovaná půda. Severozápadní část k. ú. zaujímá les. 
Severozápadní hranici k.ú. Tábor ve Slezsku je tvořena údolím vodního toku Hořina, které je západně 
od hranice k.ú. Tábora ve Slezsku evidováno jako Přírodní rezervace Hořina (hranice k.ú. Velké 
Heraltice a    
 
K.ú. a zástavbou Tábora prochází ve směru severovýchod – jihozápad silnice III. třídy 0574, která 
propojuje silnici I/57, která prochází územím  a zástavbou Skrochovic, se silnicí I/11, která prochází 
územím a zástavbou Velkých Heraltic.  
Bloky zemědělské půdy jsou hůře prostupné, ale lesem prochází celá řada účelových komunikací.   
Podél jižní hranice k.ú. prochází účelová komunikace, která vede až do k.ú. Kamenec. 
 
Cyklotrasa 6160 je vedena po silnici od severovýchodu, od zástavby ve Skrochovicích, k východnímu 
okraji zástavby Tábora a kolem hřbitova se stáčí na komunikaci jihovýchodním směrem k Loděnici a 
pokračuje dále do Holasovic. 

 
Značená turistická trasa územím neprochází.  
 
 

 
https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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Velké Hoštice, k.ú. Velké Hoštice, sídlo Velké Hoštice 
 
www.cuzk.cz – mapy třetího vojenského mapování 1876 až 1880) 

 
 
První zmínka o Velkých Hošticích pochází z roku 1228 (někdy se uvádí rok 1220). Archeologické nálezy 
ale potvrzují, že toto území již bylo osídleno v šestém tisíciletí před naším letopočtem.  
Barokní kostel sv. Jana Křtitele, který je dominantou zástavby, byl vysvěcen v roce 1774. Ve 2. polovině 
18. století byl v obci postaven barokní zámek. V současné době je v zámku archeologická expozice, 
restaurace a dům s pečovatelskou službou. Kolem zámku se rozkládá park, který byl založen počátkem 
19. století. 
 
Od doby III. vojenského mapování se zástavba obce poměrně významným způsobem rozvíjela, a to jak 
severním směrem, tak mezi silnicí a železniční tratí, západním směrem od zástavby situované jižně od 
silnice, tak jihovýchodním směrem od jižní části zastavěného území.  
V návaznosti na východní část jižní zástavby byl vybudován zemědělský areál, a původní hospodářský 
dvůr situovaný jižně od silnice, v návaznosti na centrální část zástavby je využíván k drobnému 
podnikání. 
V severní části k. ú., u hranice s obcí Chlebičov, je zemědělský areál Angelika. 
 
 
Středem k. ú. i středem zástavby ve směru východ – západ, prochází silnice I/56. V souběhu s trasou 
této silnice, severně od její trasy prochází k. ú. i zástavbou železniční trať č. 317 s železniční stanicí 
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Velké Hoštice.  
V centrální části zástavby je do této silnice zapojena silnice III. třídy 0468, která je vedena v trase k 
severu dopravně propojuje sídla Velké Hoštice, Chlebičov, Pusté Jakartice a Oldřišov.  
 
Zástavba je obklopena převážně bloky zemědělsky obhospodařované půdy, jejíž prostupnost je 
poměrně malá především v severní části směrem k Chlebičovu, kde jsou bloky půdy poměrně rozsáhlé 
a nečleněné. Ostatní části přilehlé krajiny obsahují plošně menší bloky orné půdy, krajina je zde tedy 
členitější a s vyšší prostupností. Orná půda je zde hojně lemována vzrostlou vegetací, kterou vedena 
síť polních cest.  
Jižní hranici obce tvoří meandrující tok řeky Opavy, který je ze zastavěného území dobře dosažitelný.  
 
Jižní částí k.ú. a jižní částí zástavby vede cyklotrasa 55 Radegast Opava ve směru východ – západ, z 
Kravař do Malých Hoštic. V souběhu s touto cyklotrasou vede značená turistická trasa. Druhá turistická 
trasa je vedena z jižní části zástavby jihozápadním směrem do Komárova. 
Severní částí k.ú. ve směru od Chlebičova na západ do Kateřinek u Opavy, prochází územím cyklotrasa 
552 a 6092.  
 
U západní hranice k.ú. s k.ú. Malé Hoštice je bývalý pěchotní srub Křižovatka. 
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o mírně rostoucí obec s průměrnou intenzitou bytové 
výstavby, která je jednoznačnou součástí širšího specifického regionu „Hlučínska“, jeho západní části, 
s velmi výraznou vazbou na město Opavu. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je 
zde nadprůměrný. 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 
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https://mapy.cz/turisticka 
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Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
 

 
dálkový pohled na Velké Hoštice od západu 
  
 

výrobní areál na okraji obce 
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dálkový pohled na Velké Hoštice ze západu (od 
železničního přejezdu)  
 

dálkový pohled na Velké Hoštice ze severu se 
zemědělským areálem a vodojemem  

 

 
dálkový pohled na Velké Hoštice ze severu  
 

 
dálkový pohled na Pusté Jakartovice od Velkých Hoštic  
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Obec Vršovice, k.ú. Vršovice, sídlo Vršovice 
 
výřez z císařského otisku – rok mapování 1836 (www.kr-moravskoslezksy.cz) 
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www.cuzk.cz – výřez z katastrální mapy - 2017 

 
 
První zmínka o vsi Vršovice je již z roku 1288, další zmínka pochází z roku 1377. Dominantou zástavby 
je kaple Božského srdce Páně, která byla postavena v roce 1909 v centrální části zástavby. 
 
Ves byla založena v severovýchodní části území obce, na hranici s obcí Raduň. Od Raduně severně od 
zástavby Vršovic vedla komunikace, která se stáčela k jihu k lesům. 
 
Od doby mapování v roce 1836, kdy měla zástavby strukturu lánové vsi s návsí, se zástavba 
intenzifikovala a mírně rozvíjela po obvodu stávající zástavby. V současné době je zástavba srostlá se 
zástavbou Raduně. Na svazích nad jihovýchodní částí zástavby je dřevěná kaple Panny Marie 
Sedmibolestná, která byla postavena po II. světové válce na památku obětem války a vysvěcena v roce 
1949. U výjezdu ze sídla Vršovice na Chvalíkovice je kaplička Panny Marie Bolestné. Od kapličky jsou 
pěkné rozhledy po krajině. 
 
 
Zástavba Vršovic situována v poměrně svažitém území. Jižní část zástavby je ve výšce 380 m n. m., 
severní část zástavby, u hranice s obcí Raduň je ve výšce 310 m n. m. Tento výškový rozdíl je na úseku 
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cca 750 m. Území zástavby se svažuje od jihozápadu k severovýchodu, k vodnímu toku Raduňky, která 
sice pramení v jižní části obce Vršovice, dále protéká údolím  
mezi obcemi Vršovice a Hlubočec, Vršovice a Podvihov a pokračuje údolím mezi lesy obce na území 
Raduně. 
V jihozápadní části území obce je nejvyšším místem vrchol kopce Šance, který dosahuje 526 m n. m. 
Sídlo je, s výjimkou srostlé části zástavby se zástavbou Raduně, obklopeno zemědělsky 
obhospodařovanou půdou, která zaujímá cca 1/3 území obce. Zbývající část území obce zaujímají lesy 
na svazích kopců  
 
Územím obce Raduň a severní částí zástavby ve směru západ východ prochází silnice III. třídy 4645, 
která je na hranici s obcí Chvalíkovice zapojena do silnice III/4643 a východně pokračuje zástavbou 
Raduně, kde je zapojena do silnice II. třídy 464. Zbývající část zástavby je obsluhována z místních a 
účelových komunikací.   
 
Po silnici 4645 je vedena cyklotrasa 6055 Radegast Opava, od východu z Nových Sedlic, přes Raduň, 
Vršovice, Chvalíkovice do Branky u Opavy.  
Značená turistická trasa prochází územím obce Vršovice ve směru východ – západ, která vychází ze 
zástavby obce Štítina, přes Nové Sedlice, Podvihov, prochází jižní částí Raduně, přes Vršovice do 
Bohučovic. Na území obce Vršovice je odbočení na vrchol kopce Šance ke zbytkům opevnění z 18. 
století.  
Částečně v souběhu s touto turistickou trasou je vedena Naučná stezka Památce amerických letců.  
 
Obec Vršovice je součástí přírodního parku Podbeskydí.  
 
Z hlediska růstového potenciálu se jedná o obec s podprůměrnou intenzitou bytové výstavby a stagnací 
počtu obyvatel, sídelně srostlá s Raduní. Obec má silné vazby na město Opavu. Obec s rozdílně 
hodnoceným pilířem životního prostředí (hodnocení ÚAP MsK r. 2015 – průměrné, ÚAP SO ORP Opava 
r. 2016 – velmi dobré. Potenciální tlak sídelní struktury obce na volnou krajinu je zde průměrný. 
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https://mapy.cz/turisticka 
 

 
Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí zastavěného území (žluté podbarvení 
– orná půda, zelené podbarvení – travní porosty) Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2017 
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dálkový pohled od Vršovic na západ na Chvalíkovice  
 

 
dálkový pohled na Vršovice od západu od Chvalíkovic 
 

 
pohled do volné krajiny severně od  silnice mezi Vršovicemi a Chvalíkovicemi 
 


