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Základní informace 

Obec Branka 

Datum šetření 1.5.2017 Místo konání Terénní šetření 

Respondent - Kontakt (tel.) 553 787 011 

Tazatel Kamil Plaček, Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail) obec@branka.eu  

Základní informace o obci 

Územní plán  Změna č, 1 z r, 2009, v přípravě nový ÚP – v návrhu 

Pozem. úpravy  Neproběhly 

   Další související dokumentace   

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx V okolí obce se rozkládají rozsáhlé bloky orné půdy, které omezují přístup do krajiny.  

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Vycházka směrem na Hanuši 

R2 Hradec nad Moravicí 

R3 Údolí řeky Moravice 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Snadno dostupné 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Hanuše 

TC2 Hradec nad Moravicí-zámek 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZx x 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Potenciál pro výsadby zeleně např. podél polních cest. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Ne 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Nezjištěny 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Erozně ohrožené zemědělské pozemky se nacházejí např. pod Hanuší. 

EP2 Pod Braneckým kopcem. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx X 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 NE 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 NE 

mailto:obec@branka.eu


Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

4 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Jen částečně využívaný areál v západní části obce. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne. 

Černé skládky 

CSx Ne 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Hanuše 

DP2 Banecký kopec 

Dominanty negativní 

DN1 Areál firmy Brano 

DN2 Silnice I/57 s vysokou intenzitou dopravy 

DNx Intenzívní zemědělská krajina mezi Opavou a Brankou. 

Vyhlídková místa 

V1 Branecký kopec 

Poznámky 

V Brance začíná být patrné postupně stále hlouběji se zařezávající údolí řeky Moravice, které je zde sevřené 
Braneckým kopcem a Hanuší.  

Souhrn 

 Výrazné dominanty Braneckého kopce a Hanuše. 

 Negativem vysoká intenzita dopravy a výraznější výrobní areál. 

 

 

 

Zemědělský areál na okraji obce (směr Opava). 
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Přístup do krajiny směrem na západ (Otice). Cesta vede kolem průmyslového areálu (což je neatraktivní 
prostředí). Cesta vede do Otic mezi poli, někdy je však zemědělci z části rozorána a pro turisty není použitelná.  

 

Část průmyslového areálu na okraji obce. 
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Základní informace 

Obec Bratříkovice 

Datum šetření 26. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Bratříkovice 

Respondent Michal Volkmer - starosta Kontakt (tel.) 553 666 116 

Tazatel Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail) obec.bratrikovice@seznam.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Platný končí k r. 2020. V rámci Změny byly řešeny 
plochy pro větrné elektrárny. Obec má v plánu 
schválit pořízení nového ÚP v r. 2017.  

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Neproběhly a nejsou v plánu. (proběhla digitalizace 
katastrální mapy) 

   Další související dokumentace  Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření 
(EKOTOXA, 2012) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Přístup do krajiny bez problémů po polních cestách 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Do lesních porostů nad Hvozdnicí ve směru na Jakartovice 

R2 Polní cesty kolem obce – slouží k venčení psů, běhání, procházkám – jsou dobře zaokruhovány. 

R3 Bývalý břidlicový lom s jezírkem. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Dobře dostupné. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx V obci nejsou významné turistické cíle. V širším okolí se jezdí do Svobodných Heřmanic na „šíbry“, 
v Hlavnici je větrný mlýn. Obcí prochází cyklotrasa 6159. Radegast.  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Záměr drobné úpravy břidlicového lomu a jezírka. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Západně od obce veden biokoridor, ale cesta je v soukromých rukou. Obec zde výsadbu neplánuje. 

Z2 Zeleň podél polních cest – obec zde nemá konkrétnější záměr. 

Z3 Kvůli záměru větrných elektráren zde byly projektovány mimo jiné výsadby kompenzační zeleně 
v krajině (plošně neurčeno). 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Problematika byla řešena na podrobné úrovni v rámci projektu Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Opavsko 
severozápad. Vzhledem k absenci obecních pozemků je realizace opatření v rukou zemědělců. 

VP1 Splachy z polí ze severní strany obce se dostávají do obce a dostaly se zahrady několika domů – 
naposledy v r. 2016. (čerstvý výsev kukuřice) 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Ne 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  
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EPx Viz VP1 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Jsou v rukou zemědělců. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Těžba na území obce neprobíhá. 

T1 Západně u obce bývalý břidlicový lom, dávno netěžený. Dole se nachází malé jezírko, před několik 
desetiletími se v něm lidé koupali, dnes už ne. Drobný přírodní a rekreační prvek pro lidi z obce – 
zatravněná plocha s keři a stromy. V dřívějších dobách se zde zavážel odpad, teď je zavezen hlínou. 
Jedná se o starou ekologickou zátěž, která však nepředstavuje problém. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Pouze částečně využívaný objekt ZD Hlavnice. Teletník a vepřín je již nevyužíván, pouze přes zimu jsou 
zde ustajovány jalovice.  

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Viz T1 – do bývalého lomu byl v minulosti navážen odpad, dnes je lokalita zavazena s přírodním 
charakterem a dle vedení obce nepředstavuje problém. 

Černé skládky 

CSx Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Výrazná dominanta kostela Panny Marie – základní dominanta obce. 

DPx Široké průhledy v krajině. 

Dominanty negativní 

DN1 Zemědělský areál – ZD Hlavnice s jen částečným využitím. Mírná negativní dominanta na okraji obci 
nacházející se v pohledově méně exponovaném místě. Vhodné doplnění izolační zeleně. 

 Obecně absence liniové zeleně v krajině. 

Vyhlídková místa 

V1 Není žádné významné. Avšak s ohledem na polohu obce na vyvýšeném místě jsou z řady míst široké 
průhledy do krajiny, kdy obzory nejsou ostře ohraničeny reliéfem ani zelení. 

  

Poznámky 

 V ÚP vymezeny plochy pro 5 větrných elektráren. Aktuálně k tomuto záměru probíhá soudní řízení. 

  

Souhrn 

 Dlouhodobě se vlekoucí spor ohledně záměru výstavby 5 větrných elektráren.  

 Absence liniové zeleně v pohledově exponované krajině. Vysoký podíl zemědělské půdy. 

 Výrazná dominanta kostela.  

 V několika lokalitách nad obcí splachy z polí za větších srážek. 
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Polní cesta – v ÚP nerealizovaný biokoridor podél. Pohled na zemědělský areál. 

 

 
Pohled na obec z východu s dominantou kostela Panny Marie. Vlevo níže položený (a méně výrazný) 

zemědělský areál. 

 
Bývalý břidlicový lom – dříve místo ke koupání, pak zavážen odpadem, dnes příjemná rekreační lokalita 

přírodního charakteru s probíhající sukcesí. Zájem obce ji drobně upravit pro obyvatele.  

 

 
Zemědělská krajina s absencí zeleně a táhlými výhledy. Na obzoru lokality pro záměr výstavby větrných 

elektráren. 
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Základní informace 

Obec Brumovice 

Datum šetření 4.5.2017 Místo konání OÚ Brumovice 

Respondent Ing. František Kuča Kontakt (tel.)  

Tazatel Ing. Kamil Plaček Kontakt (e-mail)  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (1999) Zpracovává se nový Úp (USO, Ing.arch.Fusková) 

Pozem. úpravy Ano (AGROPROJEKT PSO) Brumovice-2011, Skrochovice-2015, Ublo-2015) 

   Další související dokumentace   

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Jednotlivé místní části obce jsou obklopeny rozsáhlými plochami orné půdy, přesto se na území obce 
nebo v její blízkosti nachází dostatek přírodně hodnotných míst s dobrým přístupem. Jde především o 
východní část za železniční tratí (Skrochovice) až k řece Opavě (státní hranice) s možností přechodu na 
Polskou stranu, okolí vodní nádrže Pocheň, les v západní části obce (Ublo) a také lesy na jih od 
Brumovic (PR Hořina a PP Hůrky). 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Okolí řeky Opavy (Skrochovice) 

R2 Vodní nádrž Pocheň 

R3 Údolí Čižiny 

R4 Hořina-lesní celek na jih od Brumovic 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

 Lesy jsou dostupné polními cestami nebo ze silnic propojujících jednotlivá sídla. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Okolí řeky Opavy ve Skrochovicích (po cyklostezce Krnov-Opava) 

TC2 Vodní nádrž Pocheň +zřícenina gotického hradu Vartnov + dřevěná zvonice 

TC3 Goethova deska na vrcholku západně od Úbla. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 V obci je málo rozptýlené zeleně na plochách nebo mezi bloky orné půdy.  

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Problematika byla řešena na podrobné úrovni v rámci projektu Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Opavsko 
severozápad. Dále řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav. 

VP1 Vzhledem k rozsáhlým plochám orné půdy a sklonitosti se v území vyskytuje celá řada drah 
soustředěného odtoku, žádná z nich však přímo neohrožuje zastavěná území. 

VP3  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Záměry jsou navršeny ve Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a 
protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Opavsko severozápad a v plánu společných zařízení 
KoPÚ. 
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Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EPx Problematika byla řešena na podrobné úrovni v rámci projektu Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Opavsko 
severozápad. Dále řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav. 

EP1 Poměrně velká část orné půdy je ohrožena erozí, nejvýrazněji plochy severovýchodně o Úbla. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Viz studie uvedená výše 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Brownfield ve Skrochovicích za tratí. Vlastníkem je ZOD a soukromé osoby, areál je částečně využívaný 
k přípravě palivového dříví. Další záměry s objektem nejsou známy, areál se nachází v záplavovém 
území. 

B2 Brumovický mlýn, vlastníkem je obce, nemá s objektem žádné záměry. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Na území obce se nachází bývalá skládka komunálního odpadu. Skládka je již uzavřena a rekultivována. 

K2 Na území sousední obce se nachází velká skládka komunálního odpadu, silný vítr někdy nese odpadky a 
zápach k Brumovicím. 

Černé skládky 

CS1  

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel Nejsvětějšího Vykupitele v Úble 

DP2 Výrobní budovy firmy SAELA 

DP3 Kulturní dominanta kostela Narození Panny Marie v Brumovicích 

DP4 Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele, výrazná dominanta při příjezdu do Skrochovic, směrem od 
Opavy. 

Dominanty negativní 

DN1  

Vyhlídková místa 

V1 Goethova deska na vrcholku západně od Úbla. 

 

Poznámky 

 
 

 
Souhrn 
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Brownfield Skrochovický mlýn( mezi železniční tratí a řekou Opavou). 

 

Okraj zástavby v Brumovicích (ulice za Humny), polní cesta umožňuje dobrý přístup k lesu s potokem  Hořina a vodní 
nádrži. Vhledem k velikosti půdních bloků, které cesta rozděluje, by bylo vhodné doplnit liniovou zeleň podél cesty. 
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Výrazná dominanta ve východní (dolní) části Brumovic – renovované budovy firmy SAELA.. 

 

Ulice Zahradní na severním okraji Brumovic. Zastavěné území navazuje na velmi rozsáhlé bloky orné půdy, které 
omezují přístup do krajiny. 

 

 

Jedním z mála krajinných prvků mezi rozsáhlými plochami orné půdy jsou vzrostlá stromořadí podél silnic. Na 
obrázku silnice z Brumovic na Úvalno (II/460), 
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Projevy eroze na jednom ze  svažitých bloků orné půdy (blok na okraji lesa u silnice II/460směrem na Úvalno, 
před údolím Čižiny. 

 

 

Údolí Čižiny, z Brumovic přístupné mj. po cyklostezce (vede po silnici II/460). 
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Vodní plocha se vzrostlou zelení u silnice II/460 směrem z Brumovic na velké Heraltice. Místo je občany 
využíváno ke společenským akcím. 

 

 

Nízký vršek pokrytý vrostlou vegetací na okraji Úbla (ve směru na Brumovice). Cíl vycházek místních občanů. 
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Gothova deska na vršku nad Úblem (u silnice z Úbla směrem na Lichnov). Místo je vyhlídkou s širokým 
rozhledem směrem na východ. Vyhlídka není nijak upravena (přístřešek, lavička), na vrcholu se nachází pouze 
myslivecká „kazatelna“. 

 

 

Pohled z vyhlídky na Úblo a Brumovice. 
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Výrobní areál na okraji obce je částečně využíván, esteticky však nepůsobí příznivě. 

 

 

Přírodní vodní plocha nad Úblem – přírodní hodnota s rekreačním potenciálem.  
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Brownfield „Brumovický mlýn“ 

 

 

Odpočinkové místo na cyklostezce Krnov-Opava blízkosti  „Brumovického mlýna“  
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Základní informace 

Obec Budišovice 

Datum šetření 20.4.20.17 Místo konání Opavská 112 

Respondent Ing. Petr Uvíra Kontakt (tel.) 775 722 481 

Tazatel Javorková, Frélich Kontakt (e-mail) starosta@budisovice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Změna č. 2 podána ke schválení 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování NE 

   Další související dokumentace   

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Snadná dostupnost. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Chatová oblast Zátiší – restaurace, hotel, problémy s pitnou vodou, řeší nový vrt 

R2 Chatová oblast 

R3 Na Povětřáku – původně 2 chaty, nyní soukromý objekt s farmou 

R4 Jankovce 

R5 Volnočasový dětský areál Myšinec 

R6 Kaplička 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Dostupné, bez překážek. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Dostupnost dobrá, povrchy komunikací průběžně revitalizovány. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZx Možné vybudování turistického okruhu Budišov – Pustá Polom - Hlubočec 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Možnost výsadby aleje podél cesty k Povětřáku. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Ucpání mostní konstrukce při vyšších srážkách. Prostřednictvím dotací bude zrekonstruováno. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Často zamokřená louka podél toku Studnice – představa mokřadní plochy. 

VZ2 Odtok odpadních vod z části obce do vodoteče – prostor možný pro vybudování kořenové čistírny 
odpadních vod.  

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EPx Bez ohrožení intravilánu.  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Neplánují. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalý břidličný lom, dnes chatoviště. 
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Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Budova v desolátním stavu. Záměrem je vybudování tělocvičny, příp. minipivovaru, obecní byty… 

B2 Budova ZD – možnost vybudování kompostárny. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

Kx Možná se v obci vyskytují staré skládky odpadů, které jsou již zavezeny. – Bez problémů. 

Černé skládky 

CSx Problémová je chatová oblast podél toku Studnice, kde odpad z chatoviště končí v přilehlých lesích. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kaple Sv. Víta 

DP2 Zalesněné údolí říčky Studnice. 

Dominanty negativní 

DN1 Výraznější zemědělský areál v severní části obce. 

Vyhlídková místa 

V1 Na Povětřáku – vodárenský objekt 

  

Poznámky 

  x 

  

Souhrn 

 Rekreačně atraktivní, ale současně problémová lokalita Zátiší. Je nutno dořešit systém nakládání 
s odpady a zajistit zdroj pitné vody. 

 Potenciál v rozvoji rekreace ve vazbě na Zátiší – např. vycházkový okruh. 

 Přírodně hodnotnější údolí Studnice. 

 

 
Východní část obce. Za stromořadím je vidět zamokření ve spodní části půdního bloku. Dle výpočtů je zde 4 
násobně překročen limit erozního smyvu. Louka podél vodoteče by mohla být dle zastupitele obce určena 
k výstavbě kořenové čistírny. 
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B2 - V severní části obce na příjezdu u komunikace II/4669 jsou z části vidět zchátralé budovy zemědělského 
družstva.  

 

Pohled na vodárenský objekt na kopci zvaném Povětřák – vyhlídkové místo. Na fotografii zachycen dlouhý blok 
orné půdy obdělávaný po spádnici. V levé části podél cesty k objektu je obcí plánována výsadba zeleně (Z1). 
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Výhled z již zmíněného kopce (v místě vodárenského objektu) směrem na vedlejší obec Hrabyně. V pozadí je vidět 
Ústav sociální péče Hrabyně. 

 

Pohled z Povětřáku na západ (severozápadní část k. ú.). Jsou vidět dlouhé bloky zemědělsky obdělávané půdy, 
doplněné remízky a zatravněnou údolnicí. V pravé části zeleň chybí. 
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Pohled z Povětřáku na jihovýchod. V krajině chybí zeleň, výrazné je vedení el.napětí. V pozadí je zalesněný kopec 
místně zvaný Strážnice. Na jeho levé straně je situován negativně působící vysílač. 
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Základní informace 

Obec Dolní Životice 

Datum šetření 11. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Dolní Životice 

Respondent Jaroslav Vaněk - starosta Kontakt (tel.) 602 768 079 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) starosta@dolnizivotice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ano, 2014, jsou v něm zahrnuty návrhy PBPO ze 
Studie proveditelnosti PBPO (EKOTOXA) 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Zahájena JPÚ – už dlouho, zatím se nic neděje 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO Hvozdnice (EKOTOXA) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Dostupnost jednotlivých cílů je dobrá. 

DK1 Vedla tudy stará polní cesta do Hertic, zatím ale neuvažují o jejím obnovení. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Sportovní areál, je i častým cílem cyklistů, o víkendu je zde občerstvení. 

R2 Na Mlýnek 

R3 Lze tudy projít až do Litultovic – po chodníku, který je zároveň i cyklostezkou. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Tento les je už daleko, není úplně běžným cílem. 

L2 Nejbližší les, velmi často využívaný, nabízí různé varianty okruhů, v lese je i studánka, posezení LČR. 

L3 Slavkovský les, dobře dostupný z Hertic. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 STAV: Cyklostezka Radegast 

TC2 STAV: Cyklostezka Opava – Jakartovice – je zde chodník, byla podána žádost o dotaci na zlepšení tak, 
aby mohla být využívána i pro in-line brusle. 

TC3 Bývalá vodní tvrz – je ale na soukromém pozemku. 

TC4 Zámek s oranžerií – je přístupný i veřejnosti, jsou zde ale mentálně postižení klienti, jejichž program 
je prioritní. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Viz TC2. 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z Všude kolem silnic rostou stromy, jsou ovšem na pozemcích správy silnic a obec do toho 
nezasahuje, v okolí polních cest se průběžně vysazují nové stromy, situaci ovšem komplikují postřiky 
zemědělců, které mladé stromy likvidují.  

Z1 STAV: Nyní se dokončuje revitalizace aleje (lípy a jírovce). 

Z2 Neúspěšná výsadba (postřiky zemědělců ji z velké části zlikvidovaly). 

Z3 STAV: výsadba 

Z4 STAV: výsadba (myslivci) 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ Veškeré záměry, které byly navrženy v Studii proveditelnosti PBPO jsou/budou převzaty do ÚP. 
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Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Problematická plocha – kryje se s plochami stanovenými Studií PBPO. 

EP2 Problematická plocha – kryje se s plochami stanovenými Studií PBPO – dle Studie proveditelnosti by 
se tato plocha měla řešit postupným odvedením vod až do retenční nádrže. 

EP3 Problematická plocha. 

EP4 Zemědělci hospodaří pořád stejně, byla zde i cukrovka, řádkují po svahu. Při přívalových deštích je 
zástavba stále ohrožena, zanášejí se příkopy, občas se voda dostane i přes silnici. 

 S větrnou erozí bývá problém pouze občas. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ Veškeré záměry, které byly navrženy v Studii proveditelnosti PBPO jsou/budou převzaty do ÚP. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Zbytek po těžbě břidlice. 

S2 Poddolované území – probíhala zde hlubinná těžba hnědého uhlí, dávno ukončená, v terénu to již 
nelze poznat. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Bývalý seník – je to stále BF 

B2 Areál JZD – jsou zde 4 vlastníci, v budoucnu by zde chtěli zónu pro bydlení a služby. Je zde ovšem 
kontaminované místo po bývalé stanici PHM, je zpracovaná studie na odstranění kontaminace. 
Kontaminace není uvedena v SEKM. 

B Vepřín – BF uvedený v podkladech již je využívaný. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Viz B2 

Černé skládky 

CS Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP Zámek, kostel, kaple 

Dominanty negativní 

DN1 Lihovar, už dva roky nefunguje. 

DN2 Brownfields – 2x (viz B1 a B2) 

Vyhlídková místa 

V1 Nejlepší výhled na obec, je to ale už na katastru Lhotky. 

V2 Nejvyšší místo katastru, je přístupné po silnici, není to ale příjemná procházka. 

  

Poznámky 

Územím vede dálkový migrační koridor pro velké savce. Nejsou zde pozorovány nadprůměrné četné střety se 
zvěří na komunikacích. Místa, kde ke střetům dochází: M1, M2 

  

Souhrn 

Dostupnost cílů krátkodobé rekreace je dobrá, v okolí jsou blízké lesy, které jsou častým cílem procházek. Zeleň 
mimo intravilán je hojná, zejména ve formě alejí. Přírodě blízká protipovodňová opatření navržená ve Studii 
proveditelnosti PBPO Hvozdnice jsou přenesena do územního plánu. Problém je se zemědělci, kteří neakceptují 
agrotechnologická opatření. Brownfieldy jsou zde aktuálně dva, z toho jeden (areál JZD) obsahuje 
kontaminovanou plochu (bývalou stanici PHM). Bývalý vepřín, který byl v podkladech uveden jako BF, je již 
využívaný. 
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Pohled na obec při příjezdu od Hertic, bývalý seník – brownfield B1 je pohledově zastřen vegetací a nepůsobí 

jako významná negativní dominanta. 

 

 

DŽVO_B1 Detailní pohled na – brownfield B1 – bývalý seník, který je zatím nevyužívaný. 
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DŽIV_EP4 Erozně ohrožená plocha EP4 v severovýchodní části zastavěného území představuje pro intravilán 

v případě nedodržení agrotechnologických opatření riziko splachů zemědělské půdy. 

 

 

Vodní eroze při jarních deštích na zemědělské půdě na hranici s katastrálním územím obce Mikolajice. Pohled ze 

silnice vedoucí na Mikolajice. 
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V obci probíhala hlubinná těžba hnědého uhlí, po této těžbě již dnes nejsou na katastru obce dochovány žádné 

nápadné stopy, oblast je běžně zemědělsky využívána. 
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Základní informace 

Obec Háj ve Slezsku 

Datum šetření 24.4.2017 Místo konání Antonína Vaška 85 

Respondent Karel Palovský Kontakt (tel.) 553 773 322 

Tazatel Martina Javorková Kontakt (e-mail) hajveslezsku@hajveslezsku.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Bude dokončen v půli roku 2018 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne. 

   Další související dokumentace  Ne. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Přístup převážně po hlavních cestách, lesní cesty nejsou vhodné pro cyklisty. 

DK2 Záměr na spravení účelové komunikace pro turistiku z Jilešovic na Děhylov 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Mlýn Vodníka Slámy 

R2 Bunkry – Padařov (včetně naučné stezky) 

R3 Sportovně rekreační areál Cukrovar 

R4 Tenisové kurty, hřiště 

R5 Park, hřiště – intravilán 

R6 Vyhlídka Ostrá Hůrka – památník Slezského odboje 

R7 Hřiště Kamenec v Jilešovicích – dětské hřiště, fotbalové hřiště 

R8 Bunkry – Řízené prohlídky 

R9 Čertův mlýn 

Rx Lesy 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Dostupné, závory jsou většinou tam, kde nechtějí aby jezdila auta. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Dostatečná 

TC1 Závora u vstupu do Čertova mlýnu odrazuje turisty. Dá se obejít, což ale ví jen místní. Vhodné osadit 
nízkým patníkem, který se dá objet – vhodnější pro cyklisty. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Projekt na výstavbu cyklostezky Lhota-Smolkov. Realizace v r. 2018. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Dostatečné 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Při vyšších srážkách voda stéká do intravilánu, propustek je nedostatečné kapacity. Ohrožená zástavba. 

VP2 Z přilehlé lesní cesty stékají vody z lesa přímo na komunikaci a na nemovitosti. Cesta je zablácená, 
příkopy nedostačující. 

VP3 Přechod otevřeného toku do zatrubnění. Při zvýšeném průtoku dochází k ucpání česlí. Povrchový odtok 
po komunikaci. 

VP4 Ucpání mostku klestím z kácení lesů. Mostek je nízký (cca 80 cm). Ucpání-jáma 3 m. 

VP5 Díky nezpevněnému vodnímu toku dochází k rozpadání silnice vedené podél toku.   
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Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Posílení kapacity v místě VP1, vybudování malé hrázky pro zadržení vody. Zatím jen představa. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 V Chabičově zanesené příkopy a kanály díky špatnému zemědělskému hospodaření. Nařízeno 
pěstování vojtěšky, nyní bez problémů. Původně zde byla obecná cesta, která rozdělovala pozemky a 
přerušovala odtok. 

EP2 Cesta k Čertovu mlýnu zanesená bahnem (až 20 cm nános).  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Ne. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ve Smolkově poddolované území s bunkry. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Agronet Smolkov – využívané. 

B2 Rekonstruovaný – soukromý podnikatel 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Skládka Chabičov – nutná rekultivace. 

Černé skládky 

CS1 Cesta na Dobroslavice u vstupu do lesa se občas něco vyskytne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel sv. Valentina v Chabičově 

DP2 Zámek Smolkov 

DP3 Areál mlýna Vodníka Slámy – výrazná dominanta 

DP4 Harmonická niva podél meandrujícího toku řeky Opavy 

Dominanty negativní 

DN1 Výrobní areál v Háji severně od železniční trati 

Vyhlídková místa 

V1 Vrch Padařov 

V2 Ostrá Hůrka 

V3 Silnice mezi Hájem a Jilešovicemi. 

  

Poznámky 

x 

  

Souhrn 

Katastrální území Háj ve Slezsku zahrnuje obce Lhota u Opavy, Chabičov ve Slezsku, Smolkov a Jilešovice. Území 
je charakterizováno zalesněným úpatím Nízkého Jeseníku v jižní části území a v severní pak meandrujícím 
tokem řeky Opavy. V Chabičově a Jilešovicích se vyskytují častěji problémy spojené se zhoršeným odtokem a 
erozí.  Bloky orné půdy jsou zde svažité a zemědělci obdělávané až po úpatí přilehlých kopců, dráhy odtoku jsou 
několik stovek metrů dlouhé, nepřerušené, eroze zde několikanásobně překračují limity smyvu. 
Turisticky zajímavá je naučná stezka Padařov, která provádí návštěvníky po zbytcích opevnění v lesích nad obcí. 
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Pohled na cca 1 km dlouhé bloky orné půdy z obce Lhota směrem na obec Smolkov.  

 

Pohled na severní část katastru ze silnice II/4673  mezi Lhotou a Smolkovem. V popředí je vidět železniční trať 
vedoucí po celé délce katastru. V pozadí jsou výrazná stromořadí podél řeky Opavy. 
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Sportovně rekreační areál Cukrovar (R3), situovaný v severní části obce Háj ve Slezsku. Krajinu zde opět příjemně 
doplňuje výsadba topolů podél areálu i cesty. Sousední výrobní areál krajinu naopak narušuje. 

 

Pohled na bývalý objekt živočišné výroby – B2.  
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B1 – Areál firmy Agronet Smolkov. Foto ze silnice II/4678 z Jilešovic.  

 

Pohled Z Ostré Hůrky (R6) na obec Háj ve Slezsku. V popředí blok zemědělsky obdělávané půdy, jehož svah 
směřuje do intravilánu obce. Na blocích je 5ti násobně překročena hodnota erozního smyvu. Dominantou je kostel 
sv. Valentina v pozadí kostel v Dolním Benešově. Pozitivně působícím krajinným prvkem je přirozeně meandrující 
řeka Opava doprovázená liniovou výsadbou. 
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Problémové místo VP2 v jižní části obce Háj ve Slezsku. Voda stékající ze svahů Ostré Hůrky a přilehlé cesty vlevo 
vtéká přímo na hlavní komunikaci II/4666 a ohrožuje tak nejen dopravní provoz, ale i přilehlou zástavbu. 

   

Problémové místo VP4 na silnici II/4666 směrem na 
Hrabyni. Propustek pod silnicí je velmi nízké kapacity a 
způsobuje rozliv do přilehlé krajiny.  

 

Problémové místo VP4 na silnici II/4666. Druhá strana 
cesty. Vysoký průtok vymílá nezpevněné břehy. 

  

Problémové místo VP4. Rozliv způsobený nízkou 
kapacitou propustku.  Foceno během přívalové srážky. 

Problémové místo VP4 – rozliv v zahradě nad 
propustkem. 
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VP5 – Nedostatečně zpevněná vozovka II/4666 směrem na obec Hrabyně rozpadající se díky vysokým průtokům 
během srážek. 
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Základní informace 

Obec Hlavnice 

Datum šetření 11. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Hlavnice 

Respondent Bc. Aleš Salibor - starosta Kontakt (tel.) 553 668 095 
Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) urad@obechlavnice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Zpracovávají nový, nyní se připravuje zadání, 
požadavek je, aby do ÚP byly zahrnuty i PBPO 
navržené Studií proveditelnosti. 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Zahájena JPÚ – dle informací pana starosty nebyly JPÚ 
zahájeny a ani je nechtějí/nepotřebují – pozemky mají 
scelené a s vodou nemají problémy. 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO Opavsko – severozápad 
(EKOTOXA) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Ořechovka – udržovaná ořešáková alej, pěkná procházka, hojně používaná. 

DK2 Procházka do Litultovic. 

DK3 Cesta ke střelnici. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Sportovní areál za vesnicí, dostupný po hlavní cestě, u které chybí chodník. Mají záměr chodník 
dobudovat. 

R2 Zámecký park uprostřed obce, hojně využívaný, zejména v letních měsících. 

R3 Hřiště 

R4 Myslivecká střelnice 

R5 Zámecká kaple 

R6 Les, přehrada, lze využít i ke koupání. 

R7 Les Dřemný, přístupný polní cestou. 

R8 Altán v Mladeckém dvoře. 

R9 Lesková – rybník. 

R10 Skalka – lesík s jezírkem, dříve využívaný ke koupání, dnes již je voda pro rekreační účely nevhodná, je 
zde posezení. 

R11 Starý větrný mlýn – jsou zde problematické vlastnické vztahy, Brontosauři mlýn částečně opravili, nyní 
jej má soukromý vlastník a delší dobu se nic neděje. Mlýn je kulturní památkou a je spolu s obytným 
domem zajímavou dominantou díky svému umístění na horizontu.  

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Viz R6, R7, R10. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC Jsou dobře dostupné, viz výše.  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Vybudování chodníku pro zlepšení dostupnosti sportovního areálu (viz R1). 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 STAV: výsadba keřů 

Z2 STAV: Ořešáková alej, vzrostlá, průběžně udržovaná. 

Z3 STAV: Dubová alej, vzrostlá, průběžně udržovaná. 

Z4 Všechny polní cesty se průběžně osazují – švestky, třešně, jeřabiny, jsou používány i původní staré 
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odrůdy. Ve spolupráci s AOPK, myslivci. 

Z5 STAV: třešně 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Vodní toky nejsou v obci podle tvrzení starosty problémové. 

VP1 V této lokalitě dochází k občasným splachům do rybníka. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ Veškeré záměry, které byly navrženy v Studii proveditelnosti PBPO jsou/budou převzaty do ÚP. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Splachy z polí. 

EP2 Po přívalových deštích dochází k splachům zeminy, ale neohrožuje to zástavbu. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Veškeré záměry, které byly navrženy v Studii proveditelnosti PBPO jsou/budou převzaty do ÚP. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Ne 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne 

Černé skládky 

CS Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Větrný mlýn.  

Dominanty negativní 

DN1 Hydroglóbus 

Vyhlídková místa 

V1 Výhled na Litultovice i na Lhotku. 

V2 Výhled až na Praděd. 

  

Poznámky 

Řešili záměr na výstavbu větrných elektráren v lokalitě, výstavbu zamítli – nechtějí je tam. 

  

Souhrn 

V obci Hlavnice nedochází k častým ani významným situacím ohrožení zástavby nadměrným povrchovým 
odtokem. Navržená opatření, která by měly situaci dále zlepšit, budou převzata do Územní plánovací 
dokumentace a dle možností realizována. 
V extravilánu se nachází dostatečný počet míst pro krátkodobou rekreaci, tato místa jsou dobře přístupná po 
polních cestách, které jsou z velké části lemovány alejemi ovocných stromů, příp. jiných dřevin.   
V na území obce se nenacházejí žádné brownfieldy, kontaminována místa ani černé skládky. 
Obec má velmi cennou pozitivní dominantu - historický větrný mlýn. Obec má několik významných 
vyhlídkových míst. 
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Rekreační místo HLAV_R10 Skalka – lesní porost s vodní plochou, pohled od severovýchodu. Jedná se o dobře 
dostupnou lokalitu pro krátkodobou rekreaci.  

 

 

HLAV_DP1, HLAV_R11 - Raabův větrný mlýn. V současné době v soukromém vlastnictví, nepřístupný. Nutná 
rekonstrukce. 
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HLAV_DK 1 – ořešáková alej podél polní cesty, která je využívána pro krátkodobou rekreaci. Po této komunikaci 
jsou pro pěší i cyklisty dostupné Choltice i Hlavnice.  

 

 

HLAV_EP1 – závěrečný úsek zdrojové plochy, kde občasně dochází k nadměrným povrchovým smyvům 
povrchovým odtokem. Tato lokalita patří k nejníže položeným místům na hranici intravilánu, zástavba tedy 
nebývá zasažena. 
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Základní informace 

Obec Hlubočec 

Datum šetření 20. dubna 2017 Místo konání OÚ Hlubočec 

Respondent Vítězslav Dostál Kontakt (tel.) 553 776 030 

Tazatel Z. Frélich, Martina Javorková Kontakt (e-mail) obec@hlubocec.cz  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Změna č. 1 (ČOV), žádost o Změnu č. 2 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Zájem ze strany zemědělců o účelové KPÚ 

   Další související dokumentace   V r. 2017 se začne stavět kanalizace 

 Studie chodníku Sv. Jana 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Zájem vybudovat vycházkový chodník Sv. Jána podél vodoteče. Je zpracována studie, problémem jsou 
majetkové vztahy, kdy část majitelů nesouhlasí. 

DK2 Omezená prostupnost krajiny v jihozápadní části obce do okolního lesa s výjimkou hlavních silnic. 
(Potenciál v obnově polní cesty – p.č. 1528/2. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Lokalita kolem vysílače nad obcí. Místo s ohněm, vyhlídkou, přístupný po polní cestě s výsadbou 
stromů. Starosta má vizi výstavby rozhledny ve spolupráci s městem Opava. 

R2 Zatopený lom v soukromém vlastnictví využívaný k procházkám. Záměr místo oživit (např. pramice) – 
možné pouze po dohodě s vlastníkem. 

R3 Stará cesta na Pustou Polom – vize vybudování cesty pro pěší (cyklisty). Ve vlastnictví státu – 
pozemkově složitější. 

R4 Zatopený lom v lese – místo pro vycházky. 

R5 Údolí Setiny – pro pěší, cyklisty a i běžkaře 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Překážky nejsou s výjimkou jejich dostupnosti v jihozápadní části území. V lese množství cest. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Viz výše 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Záměr na rozvoji agroturistiky v rámci farmy Šťastná planeta. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Množství zeleně dostatečné, nutná údržba. (+ chodník Sv. Jana – viz výše) 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Nejsou zde lokality, kde je ohrožena zástavba. Uvedený kritický bod nepředstavuje problém pro 
zástavbu. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx V r. 2017 bude probíhat výstavba kanalizace a ČOV – pozitivní ovlivnění kvality vypouštěných vod. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Lokalita u Hůlovy skály – splachy půdy za vysokých srážek do příkopů – ztráta ornice.  

EPx Další modelem zjištěné lokality možné, ale nepotvrzeny, neboť nesměřují k zástavbě (běžný občan 
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nezaregistruje). 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Konkrétní záměry nejsou, řešitelné v rámci případných KPÚ. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Viz R2 a R4 – zatopená místa přírodního charakteru. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál zemědělského družstva – je využíván částečně. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Dřívější skládka odpadu – nepředstavuje problém. 

Černé skládky 

CSx Nejsou 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel Sv. Jana a Pavla 

Dominanty negativní 

DN1 Areál zemědělského družstva na okraji obce (B1) 

Vyhlídková místa 

V1 U vysílače (viz R1) 

  

Poznámky 

 Jižně od obce stával větrný mlýn, v dané lokalitě se zvažovala realizace větrných elektráren. 

 V údolí Setiny chatová osada Šindelkův mlýn – na místě bývalého mlýna. 40 chat 

 V západní části obce funkční drůbežárna. 

 Vyšší intenzita nákladní dopravy z kamenolomu. 

  

Souhrn 

 Obec má málo pozemků na projekty v krajině. Zvažovány jsou KPÚ. 

 Stav krajiny a životního prostředí v obci je celkově dobrý, vysoký podíl lesních porostů a zeleně. 

 Zájem na zatraktivnění obce v oblasti rekreace – vize rozhledny, využití lomu, vycházkového chodníku 
aj. 

 V jihozápadní části v severní části pod vyhlídkou jsou bloky zemědělské půdy obhospodařované ve 
velkých plochách bez přerušení délek svahů. Vzniká zde eroze, která několikrát překračuje limity 
erozního smyvu.  

 Nedostatečná přístupnost do lesů v jihozápadní části obce. 
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B1 – Areál zemědělského družstva jako negativní dominanta v jižní části obce. 

 

Pohled na západní část obce a v pozadí na vyhlídkové místo „Hůrka“ s vysílačem v zalesněné severní části.  

 

Pohled z kraje zástavby na bloky orné půdy v jižní části obce. Díky vysokým sklonům bloků zde podle výpočtů 
probíhá eroze místy až 40 t/ha/rok. Bloky jsou svažité směrem k lesům a díky nepřístupnosti bloků na jejich 
druhou stranu nelze erozi ověřit. Záměrem obce v v tomto místě obnovit původní polní cestu (DK2).  
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Nánosy erodovaného materiálu nahromaděného v příkopu silnice II/4648 (EP1). V fotky je vidět, že půdní blok je 
v horní části obděláván po spádnici, délka dráhy odtoku není nijak přerušena a dosahuje tak hodnot cca 500 m. 
Erozní smyv zde překračuje 10ti násobek povoleného limitu.. 
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Základní informace 

Obec Hněvošice 

Datum šetření 5.4.2017 Místo konání OÚ Hněvošice 

Respondent Josef Kremser Kontakt (tel.) 553 762 669, 553 762 531 

Tazatel Martina Javorková, Zdeněk 
Frélich 

Kontakt (e-mail) hnevosice@hnevosice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Plánují nový na jaro 2018 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Nezažádáno, v plánu zahájení na přelom 2018/2019 

   Další související dokumentace  „Posouzení odtokových poměrů ve vymezené části 
katastru obce Hněvošice a předběžný návrh řešení 
protipovodňových opatření“-EKOTOXA s.r.o. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Cílem je využití bývalých polních cest jako krajinný prvek (ne primárně jako polní cesta) – za účelem 
rozdělení půdních bloků – tj. výsadby zeleně na pozemcích ve vlastnictví obce. Tj. aleje, remízky, pěší 
komunikace, větrolamy ... 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Hněvošický háj 

R2 Rybník ve východní části obce u Zikalova mlýna 

R3 Lipkova cesta (alej) 

R4 Naučná stezka kolem Hněvošického háje  

R5 Dřevěný kostel (r. 1730) sv. Petra a Pavla 

R6 Novodobý kostel (r. 1997) Krista Dobrého pastýře  

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

 Dostupné dobře 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Zhoršený povrch na turistické stezce do Oldřišova 

TC2 Zhoršený povrch na turistické stezce směr Vrbka 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Pštrosí farma – záměr vybudování odpočívadla, ubytování 

TZ2 Možnost vybudování vyhlídky na Almině kopci – nejvyšší bod Hlučínska, energetické místo 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Dostatečná, stačí obměna. (+ výsadby krajinné zeleně na bývalých komunikacích v majetku obce.) 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Problémová lokalita z hlediska tvorby povrchového odtoku, který se objevuje především v době 
přívalových srážek. V 2016 zpracován projekt „Posouzení odtokových poměrů ve vymezené části 
katastru obce Hněvošice“.  Návrhy řešení nezrealizovány, čeká se na KoPÚ. Proběhla pouze 
rekonstrukce propustku formou zkapacitnění. 

VP2 Nízká kapacita propustků při zvýšených srážkách – již zrekonstruováno, propustek zkapacitněn. 

VP3 V roce 2016 došlo v obci 6krát k povodňovým stavům z přívalových srážek (30-80 mm/hodina). Dochází 
zejména k významnému poškozování orné půdy 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 PPO zpracované firmou EKOTOXA – nerealizováno, čekají na KoPÚ 
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Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 V severní části dochází z výrazné erozi podél údolnic – bez ohrožení zástavby. Hrozba pouze 
povrchovým odtokem. (Potvrzeny výsledky erozních analýz).  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Dodržení osevních postupů – výsadba ječmene a jiných vhodných plodin na jaře. Je připravována 
dohoda se zemědělci (ZD Hněvošice a Oryx Služovice) 

EZ2 (Zeleň na bývalých polních cestách – viz výše)  

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ukončená těžba hlíny pro výrobu cihly – bez problému, plocha osázena zelení – dnes pozitivní krajinný 
prvek 

T2 Ukončená těžba sádrovce – zaváží se. Aktuálně nelze předpokládat rozšiřování těžby sádrovce na území 
obce Hněvošice. (v bodě zakreslena část vymezeného ložiskového území na území Hněvošic – těžba 
probíhá mimo území obce)  

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 NE 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Bývalé družstvo – záměrem obce je sběrný dvůr, květinářství, tělocvična, správní budova, bytové 
jednotky, obecní dílna, dílna k pronájmu. 

B2  

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Bývalý rybník obce zavážený odpadem – vizí obce je obnovení vodní plochy. 

Černé skládky 

CSx Nevyskytují se. 

 
Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel Krista Dobrého Pastýře. 

DP2 Hněvošický háj – výrazný lesní celek 

Dominanty negativní 

DN1 Bývalá celnice – na horizontu u silnice směrem k tramvaji (mírně negativní) 

Vyhlídková místa 

V1 Almin Kopec – viz TZ2 – jeden z nejvyšších bodů Hlučínska. 

 
Poznámky 

x 
 

 
Souhrn 

Obec Hněvošice je turisticky lákavá díky nově postavenému kostelu Krista Dobrého Pastýře, který je výraznou 
dominantou obce i krajiny. Pro rekreaci je lákavý Hněvošický háj v západní části obce doplněný naučnou 
stezkou. Zajímavá je i východní část obce, kde se v minulosti probíhala těžba hlíny na výrobu cihly. Lokalita je 
nyní zalesněna a spolu s rybníkem a posezením vytváří příjemné rekreační místo. 
Zbylá část krajiny kolem obce je vysoce zemědělsky využívaná se zhoršenou přístupností do okolí. Bloky jsou 
rozsáhlé s nulovou zelení a vysokou erozní ohrožeností. 
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Pohled směrem na obec Služovice, část Vrbka. Krajina poznamenaná zemědělským průmyslem-protkaná 
údolnicemi a doprovázená vysokou erozí. Na levé straně turistická stezka Lipkova alej (R4) směrem k části obce 
Služovice. 

 

Vysoká míra eroze probíhající podél vodoteče. Místy až 10ti násobně překročen limitní smyv. Lokalita, kde je 
navržena suchá retenční nádrž – viz související dokumentace v úvodu. 
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Dominanta obce – krajiny, kostel Krista dobrého Pastýře. 

 

Pohled z jižní části obce (Lipkovy cesty) směrem na Polsko. V popředí je vidět zemědělský blok půdy obdělávaný po 
spádnici. Nakumulovaný erodovaný materiál byl potvrzen ve spodní části bloku u výjezdu na silnici I/46. V pozadí 
negativní dominanta – stará celnice. 

 

Pohled ze západní části od Hněvošického Hájes směrem na centrum obce. Je vidět, že krajina je vysoce 
zemědělsky využívána. Chybí zde propojení se severní částí obce včetně zeleně.  
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Základní informace 

Obec Holasovice 

Datum šetření 28. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Holasovice 

Respondent pan Volný – starosta Kontakt (tel.)  

Tazatel Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail)  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Platný z r. 2006. V r. 2016 schváleno zadání nového. 
Předpoklad dokončení na konci r. 2018. 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Hotové pro všechny 4 katastry. Kamenec a 
Štemplovec dříve, Holasovice a Loděnice v r. 2016.  

   Další související dokumentace  V přípravě protipovodňové hráze podél řeky Moravy. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Prostupnost krajiny dobrá, řešena i v rámci KPÚ. 

DK1 V KPÚ řešena obchvatová zemědělská komunikace pro zásobování bioplynové stanice v Loděnici tak, 
aby doprava nejezdila přes zástavbu v obci. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Hůrka – procházkové, výletní a poutní místo. 

R2 Procházková trasa podél Heraltického potoka 

R3 Procházkové trasy z Loděnic a Kamence a Štemplovce na Hůrku (a další navazující trasy) 

R4 Bývalá pískovna u Loděnice 

R5 Procházková cesta podél Lipinky do Holasovic 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Lesů je málo, snadno dostupné. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Prostupnost krajiny je dobrá, cíle jsou propojeny dobře. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 V plánu výstavba chodníku mezi Holasovicemi a Loděnicemi. 

TZ2 V územním plánu řešena možnost vedení stávající cyklostezky č. 55 mimo obec podél řeky. 

TZx Postupná realizace opatření dle dokončených KPÚ 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Množství zeleně je dle vedení obce dostatečné – proběhla řada výsadeb v předchozích letech, s čímž 
souvisí náročnost údržby. V plánu pouze drobné výsadby a obnova. 

Z2 Výsadba stromořadí u hřiště v Holasovicích. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Problematika protipovodňové a protierozní ochrany byla podrobně řešena v rámci Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí 
Mikroregionu Opavsko severozápad (2012). Byl tedy zjišťován pouze aktuální stav.  

VP1 Problémy podél řeky Opavy (pohotovost v r. 2017). V plánu realizace ochranných hrází, aktuálně se řeší 
stavební povolení a kácení dřevin. Realizace možná snad v r. 2018 

VP2 V roce 2016 větší problémy nad Loděnicí při větších deštích, kdy voda z polí byla splavována do zahrad 
a na silnici do dalších pozemků. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Problematika protipovodňové a protierozní ochrany byla podrobně řešena v rámci Studie 
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proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí 
Mikroregionu Opavsko severozápad (2012). Dále byla řešena v rámci KPÚ. Byl tedy zjišťován pouze 
aktuální stav. 

VZ2 Připravuje se suchý poldr na Lipince nad Loděnicí. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EPx Problematika protipovodňové a protierozní ochrany byla podrobně řešena v rámci Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí 
Mikroregionu Opavsko severozápad (2012). Dále byla řešena v KPÚ. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Opatření jsou realizována postupně. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalá pískovna – dlouho se netěží, byla zavážena odpadem, ale již bez problémů. 

T2 Ložisko cihlářské hlíny, které se již dlouho netěží, stále však vedeno jako DP a LNS. V soukromých 
rukou, zemědělsky obhospodařované, bez jiných záměrů. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Sesuvné území pod Dvorem. V r. 2014 začal sesuv představovat riziko a bylo nutné jej stabilizovat. Nyní 
stabilní, ale riziko zde být může. Jinak je zde zeleň.  

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál Dvora je již využíván, připravuje se zde ještě projekt domova pro seniory se 14 byty. Jinak nejsou. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Pouze bývalý pískový lom u Loděnice – dříve zavážen odpadem, dnes bez problémů. 

Černé skládky 

CSx Nejsou 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Areál vrchu Hůrka – významné rekreační, přírodní a poutní místo sopečného původu. 

DP2 Zámecký areál ve Štemplovci – kulturní dominanta této části obce. 

DP3 Areál zámku v Loděnici 

DP4 Oblasti podél vodních toků Opavy a Heraltického potoka 

Dominanty negativní 

DN1 Areál zemědělského družstva v Loděnici s bioplynovou stanicí. 

DN2 Areál fotovoltaické elektrárny v Kamenci – pohledově velmi exponovaný z hlavní silnicie i s ohledem na 
vrch Hůrka. 

DN3 Silniční komunikace I/57 s vysokou intenzitou dopravy  

Vyhlídková místa 

V1 Hůrka 

  

Poznámky 

 V obci skládka Holasovice – v plánu je její rozšíření 

  

Souhrn 

 Krajina převážně zemědělského charakteru. Plochy orné půdy je vhodné rozčleňovat liniovou zelení 
s protierozní funkcí, která podporuje rovněž zadržení vody v krajině. 

 V řešení je postupná realizace opatření ze Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových a protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Opavsko severozápad a KPÚ, 
které proběhly na celém území obce. 

 Území obce je řešeno v rámci přípravy protipovodňových opatření na řece Opavě a jejím povodí. 
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Alej podél cesty na vrch Hůrky Lokalita plánované výstavby suchého poldru na Lipince 

nad Loděnicí 

 

 
Pohled na Kamenec – s vodojemem, FVE v pozadí a vrchem Hůrka. 

 

 
Areál ZD Hraničář Loděnice tvořící výraznou pohledovou dominantu této části Holasovic 
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Lokality po bývalé těžbě bývají využívány k rekreaci – zde hřiště a zeleň u bývalého pískového lomu v Loděnici  

 

  
Areál pískového lomu u Loděnice – zavážen odpadem, 

dnes plocha přírodního charakteru 

Skládka Holasovice – vhodně pohledově skrytá za 

zelení. V plánu rozšíření 
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Základní informace 

Obec Hrabyně 

Datum šetření 20.4.2017 Místo konání Hrabyně 70 

Respondent Starostka p. Jordánová Kontakt (tel.) 553 775 127 

Tazatel Frélich, Javorková Kontakt (e-mail) hrabyně@hrabyne.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Dokončení na konci roku 2017. 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne, bez žádosti. 

   Další související dokumentace   

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Díky rehabilitačnímu ústavu je celá obec protkaná bezbariérovými cestami.  

DK1 Záměrem je obnovení bývalé tankové cesty na Háj ve Slezsku. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Englišova pěší stezka+vyhlídka. Povrch pro chůzí i pro vozíčkáře. 

R2 Areál národního památníku II. světové války. 

R3 Záměr revitalizace hrabyňské aleje, stromy staré přes 250 let – místní významný objekt. 

R4 Rehabilitační ústav – koncentrace 40% obyvatel obce. Restaurace, vernisáže… 

R5 Čertův mlýn 

R6 Stezka podél řeky Kremlice od Josefovic až po Čertův mlýn 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Ohrožená zvěř díky výstavbě nové rychlostní komunikace. Zvěř si na trasu pomalu zvyká, migrační 
prostupnost je zachována např. údolím Hrabyňky. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Povrchy v pořádku. V roce 2015 opraveny povrchy. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZx Ne. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Nechtějí výsadbu z důvodu převládajícího sucha, a pokud, tak obnovit původní habry podél komunikací 
a hřbitova. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Zrekonstruovaný požerák na místním rybníku, ze kterého byl zatápěný Smolkov.  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Obec leží na kopci, problémy se zadržením vod. Na druhé straně je problém s vysokou hladinou 
podzemní vody – zatápění sklepů. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 V roce 1997 a 2002 ohrožena erozním smyvem zástavba v části Josefovice. Jinde erozní projevy 
nezaznamenány. V terénu nepotvrzeno. Dodržovány správné osevní postupy. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Ne 
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Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalý lom v Josefovicích – bez problémů. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Bývalý areál zámku – záměrem je otevřít portály, zrekonstruovat slavnostní síň. 

B2 Areál Sýpky – záměr pro komerci, chybí finance. (v intravilánu) 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Pouze u Sýpky sklady barelů od nafty. 

Černé skládky 

CS1 Vyskytují se v uličkách pod nově vybudovanou rychlocestou – Smolkovská cesta. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

DP2 Pomník z II. světové války – výrazná dominanta obce. (včetně areálu, aleje aj.) 

Dominanty negativní 

DN1 Výstavba silnice I/11. Lze vidět pouze z příjezdových cest na severu katastru. Z centra obce nejde vidět. 
Dominanta lehce negativní. (Původní silnice výrazně zklidněna) 

Vyhlídková místa 

V1 Vyhlídka na pomníku z II. světové války. 

V2 Englišova vyhlídka na Kravaře a část Opavy. 

V3  

  

Poznámky 

 Po výstavbě nové rychlostní komunikace I/11 došlo k výraznému zklidnění dopravy v obci a snížení 
negativních účinků hluku a emisí. Migrační prostupnost je zajištěna v údolí Hrabyňky, avšak dochází 
k občasným střetům se zvěří. 

 Předpoklad budoucího propojení zástavby rehabilitačního ústavu a hlavní části obce. 

 Do rehabilitačního areálu je koncentrováno čím dál více aktivit. Obec rozvoj podporuje, zároveň má 
zájem udržet i služby a společenský život v centru.  

  

Souhrn 

Obec je navštěvována z hlediska umístění Národního památníku II. světové války a díky Rehabilitačnímu ústavu. 
Cesty jsou zde dobře přístupné, řešeny i z hlediska bezbariérového přístupu. Obec je navíc ze všech stran 
obklopena lesy, což rovněž zvyšuje její atraktivitu. I přesto se v obci v severní a západní části vyskytují souvislé 
bloky orné půdy, které by bylo vhodné doplnit zelení. 
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Pohled na centrum obce z pěší trasy na Englišovu vyhlídku v západní části katastru. Dominantou obce je kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Na pravé straně se nachází místní hřbitov, kde záměrem obce je obnova a doplnění 
původně zde rostoucích habrů.  

 

Pohled na dlouhé bloky zemědělsky obdělávané půdy z pěší trasy na Englišovu vyhlídku v západní části katastru.  
Z levé strany do krajiny vybíhá trasa vysokého napětí. 
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Pohled z cesty II/4669 na bývalou silnici I/11. V popředí vede pěší stezka k Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně. 
V pozadí je les, kterým je vedena trasa přeložené silnice I/11 z Ostravy na Opavu. 

 

Areál národního památníku II. Světové války. Na levé straně je pěší trasa vedoucí na Englišovu vyhlídku.  
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Cesta II/4666 směrem na Háj ve Slezsku. Na levé straně je vidět rozsáhlý blok zemědělsky obdělávané půdy, na 
kterém byl vypočten erozní smyv několikanásobně překračující limity povoleného smyvu. Kolem cesty a na 
obzoru schází zeleň. 
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Základní informace 

Obec Hradec nad Moravicí 

Datum šetření 5.5.2017 Místo konání Hradec nad Moravicí 

Respondent Josef Vícha - starosta Kontakt (tel.) 553 783 930 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) starosta@muhradec.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Platný od 2014. V procesu 1. změna 2017. Příprava 2. 
změny. 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Částečně uskutečněny Domoradovice. Žádost o 
provedení pro Žimrovice, Hradec n. M., Bohučovice. 

   Další související dokumentace  Studie PBPO, Strategický plán 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Dostupnost krajiny velmi dobrá. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Hradec - areál chovatelů – spolkové akce. Současný vlastník ÚZSVM, snaha o převod do vlastnictví 
města.  

R2 Jakubčovice - rozhledna 

R3 Benkovice - směr Vendelín 

R4 Hradec - zámek, zámecký park, Mariánské louky 

R5 Hradec – Kalvárie – poutní místo, švédské šance 

R6 Údolí Moravice (přírodní park, přírodní rezervace Kaluža, Weisshuhnův kanál) 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Lesy jsou snadno dostupné a navštěvované. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC Na území obce je mnoho turistických cílů, které jsou velmi navštěvované.  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Cyklostezka Hradec - Kajlovec (- Doubrava - Lesní Albrechtice) 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Jakubčovice - jasanová alej – nová výsadba 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Ne 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ Ne 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Hradec - splach z lesa do kanalizace, zasažena zástavba. Snaha řešit s Lesy ČR. Návrhy do KoPÚ.  

EP2 Žimrovice - splach z polí a luk do zástavby. 

EP3 Kajlovec - zaplavováno 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ Návrhy dle studie PBPO.  Navržené úpravy způsobu obdělávání půdy nejsou ze strany zemědělců příliš 
akceptovány. 
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Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Funkční lom Kajlovec – pro svou pozici není spojen s většími problémy. 

T2 Funkční lom Bohučovice – prašnost, hluk, doprava. Tlak na provozovatele na změnu. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Aktuální sesuv v intravilánu Hradce – Zámecká ulice. 

S2 Sanovaný sesuv pod hřbitovem. 

S3 Historický sesuv půdy spolu s rekreační zástavbou. 

S Kajlovec – zasahuje také pod zástavbu. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Žimrovice - kravín 

B2 Žimrovice - vepřín 

B3 Benkovice – částečně brownfield 

B4 Domoradovice – využíváno částečně. Bramborárna  - nevyužíváno, chátrá. 

B5 Hradec – areál zemědělského družstva – částečně brownfield, snaha o aktivity města. Vlastnictví 
soukromé, částečně obec. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K Ne. 

Černé skládky 

CS Ne. Zlepšení po zajištění provozu sběrného dvora. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP Členění krajiny, krajinný ráz. 

DP1 Hradec - zámek 

Dominanty negativní 

DN1 Bohučovice - lom 

DN2 Jakubčovice - vodojem 

DN3 Domoradovice - vodojem 

Vyhlídková místa 

V1 Hradec - zámek 

V2 Hradec - Bezručova vyhlídka 

V3 Jakubčovice - rozhledna  

V4 Hradec - kalvárie 

V5 Benkovice - cesta na Vendelín 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 

Dostupnost cílů krátkodobé rekreace je velmi dobrá. V blízkosti zástavby jsou lesy, které jsou dobře dostupné. 
Na území obce je dostatečné množství vyhlídkových míst a atraktivních míst pro krátkodobou rekreaci. Obcí 
prochází několik turistických tras a cyklotras. Na území obce se nachází několik brownfieldů. Kontaminovaná 
místa a černé skládky se zde nevyskytují. 
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HRAD_EP1 – Hradec n.M. - splach z lesa do kanalizace, zasažena zástavba. Snaha řešit s Lesy ČR. Návrhy do 

KoPÚ.  

 

 

HRAD_EP2 - Žimrovice - splach z polí a luk do zástavby. 
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HRAD_R3 - Benkovice - směr Vendelín 

 

 

HRAD_B1 – nevyužívaný vepřín v Žimrovicích. 
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Základní informace 

Obec Chlebičov 

Datum šetření 2. května 2017 Místo konání Obecní úřad + terén 

Respondent Ilja Novotný Kontakt (tel.) 553 764 560  

Tazatel Mgr. Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail) obec@chlebicov.cz  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Z roku 2000, nový v plánu schválit v r. 2017 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Mají zájem, ale zatím se nic neděje 

   Další související dokumentace  x 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Přístup do okolí je dobrý 

DK1 V plánu oprava cyklotrasy ve směru na Svobodu 

DK2 V plánu oprava cyklotrasy ve směru na Arnoštov 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 V plánu realizace parku na okraji obce naproti sportovnímu areálu. Předpoklad 200 stromů, podzim 
2017. 

R2 Lokalita Lipjo – rekreační areál u koupaliště. Kromě venkovního koupaliště je zde dále parčík, hasičská 
dráha, výsadby zeleně, ČOV, beach-volejbalové hřiště a buduje se taneční parket s pódiem. 

R3 Záměr zřízení rozhledny na Hadím kopci (303 m.n.m) 

R4 Rozšiřují areál dětského hřiště u Chlebičovského potoka 

R5 2 sportovní hřiště na okraji obce – sportovní areál, bývají také letní tábory pro děti. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Obec de fakto nemá lesy. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Nízká kvalita cyklotrasy do Svobody 

TC2 Nízká kvalita cyklotrasy do Arnoštova 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Viz R2 – záměr výstavby rozhledny na Hadím kopci. 

TZ2 Viz R1 – park u obce. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Množství zeleně je obecně dostatečné a už není moc lokalit, kde se dá sázet. 

Z1 Ve výhledu pás zeleně podél zemědělského družstva ve východní části obce. 

Z2 Potenciál pro výsadbu podél cyklotrasy na Arnoštov. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Dráha soustředěného odtoku nad obcí z Velkých Hoštic. Dochází k občasnému (nepříliš velkému) 
zaplavování – v plánu realizace suchého poldru. Je připraven projekt (ale pozastaven), řeší se vlastnické 
vztahy s SPÚ). Po vyřešení se bude realizovat ve spolupráci s Velkýma Hošticema. 

VP2 Dráha soustředěného odtoku a splachy vody směřující do zástavby.  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Viz VP1 – suchý poldr.  

VZ2 Zájem udělat zde sběrný kanál a jímku odvádějící vodu do kanalizace – situace stabilizována. (katastr 
Velkých Hoštic) 

mailto:obec@chlebicov.cz
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Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Viz VP1 a VP2 – nejedná se o zásadní problémy, spíše drobnější. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Ne 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Těžba neprobíhá 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Lokalita Angelika (k.ú. Velké Hoštice – přiléhající k obci) – nejedná se o brownfield, je zde sklad uhlí a 
kameniva, a prostory pro firmy. Neprobíhá zde zemědělská výroba. ZD Velké Hoštice. 

B2 Areál ZD Kateřinky – není zde již dobytek, ale je zde sezónní sklad slámy. Jednu budovu koupila obec a 
má zde uskladněnu mechanizaci. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Bývalá pískovna, která byla v minulosti zavážena odpadem. Dnes situace stabilizována. 

Černé skládky 

CSx Nejsou 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Daleké výhledy a liniový zeleň 

Dominanty negativní 

DN1 Vysílač 

DN2 Areál ZD v lokalitě Angelika 

DN3 Areál ZD Kateřinky 

Vyhlídková místa 

V1 Hadí kopec – potenciál pro rozhlednu. 

  

Poznámky 

 Na území obce skládka Chlebičov – na obecních pozemcích v pronájmu, Obec má podíl přes 22 %. 
Životnost je zde 30 let, po ukončení provozu je možné využití lokality pro jinou činnost, např. výrobu. 

  

Souhrn 

 Převažující zemědělská krajina s malým podílem zeleně a minimem lesa. Je zde řada lokalit liniové 
zeleně. 

 Záměr realizace parku na okraji obce. 

 Několik lokalit s ohrožením vodou a erozí při přívalových srážkách – jednu lokalitu by měl řešit suchý 
poldr.  

 V plánu rekonstrukce cyklistických tras. 
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Parčík u zemědělského družstva – napomáhá také 

k přechodu do krajiny. 

 

Cyklotrasa na Svobodu s výsadbou zeleně podél ní. 

 
Vysílač – jedna z pohledově nejvýraznějších dominant v obci. 

 

 
Areál zemědělského družstva – pohledově exponovaný pouze z části obce. 
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Lokalita pro suchý poldr – v pozadí patrná údolnice. 

 

 
Skládka Chlebičov – pohledově výrazná nad okolním terénem (a současně zdroj významných příjmů) 
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Základní informace 

Obec Chvalíkovice 

Datum šetření 21.4.2017 Místo konání České školy 11 

Respondent Starosta obce Radim Hlaváč Kontakt (tel.) 553 787 224 

Tazatel Javorková, Frélich Kontakt (e-mail) obec@chvalikovice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 5.12.2014. beze změny 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Realizace 2010, aktuálně se připravují JPÚ pro rybníky 
nad obcí 

   Další související dokumentace  --  

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Dostupné. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Soustava rybníků v jižní části obce. 

R2 Hřiště v intravilánu obce. 

R3 Bikros 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Dostupné 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Cesty jsou převážně zpevněné, dostupnost dostatečná. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Podána žádost na vybudování cyklotrasy ve směru k jezu a Panskému mlýnu ve směru na Opavu – 
nutná koordinace s městem Opava. 

TZ2 Podána žádost na vybudování cyklotrasy po polní cestě ve směru na Hradec nad Moravicí. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Zeleň dostatečná, bez záměrů. Postupná obnova stávající zeleně (Maršovec, Žlabina). 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx V roce 1997 rozlití rybníka - bez ohrožení. KB nepotvrzeny.  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx NE 

VZx Rybníky nad obcí jsou ve špatném stavu – špatné hráze.  

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 V této lokalitě kdysi pěstována kukuřice, která způsobila zanesení toku. V jiných lokalitách nepozorují – 
mimo intravilán. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Ne 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Kolem roku 1920 se zde těžil jíl a kámen, dnes neaktivní. 
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Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx NE 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Bývalé zemědělské družstvo. Dnes již využívané. Záměrem je vysadit kolem areálu zeleň. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Zrekultivovaná skládka v r. 2000. Dnes zatravněná, ozeleněná. 

Černé skládky 

CS1 U tanku, malý vozík. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kaple sv. Archanděla Michaela 

Dominanty negativní 

DN1 Plošně rozsáhlý areál bývalého zemědělského družstva. 

Vyhlídková místa 

V1 Místní vodojem 

  

Poznámky 

x 

  

Souhrn 

Obec se nachází na rozhraní svahů Nízkého Jeseníku a Opavské pahorkatiny. Výše položené části mají 
přírodnější charakter, nachází se zde i zajímavá soustava rybníků. Na sever se území svažuje do ploché 
zemědělsky využívané krajiny s malým množstvím vegetace. Doporučit lze proto dosadby liniové zeleně. 
V obci se nachází některé erozně ohrožené plochy, které neohrožují intravilán, a proto nejsou prioritou pro 
obec, je však nutné na ně upozornit.  
Obec má záměr vybudování cyklostezky na Opavu k Panskému mlýnu. 

 

 

 

Erozně ohrožená lokalita v jižní části obce. Půdní blok je obděláván po spádnici a spolu s vysokým sklonem je zde 
překročena limitní hodnota erozního smyvu až 10x. Jelikož erodovaný materiál končí v údolnic i a neohrožuje 
zástavbu, není erozi obcí věnována pozornost. Dle zastupitele obce existuje dohoda se zemědělcem o zákazu 
pěstování erozně ohrožujících plodin. 
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B1 – Část areálu bývalého zemědělského družstva.  

 

 
Pohled na severní část obce ze silnice II/4643 směr Opava – Kylešovice. V levé části jsou vidět rozsáhlé bloky orné 
půdy s chybějící zelení. 
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Základní informace 

Obec Jakartovice 

Datum šetření 4.5. 2017 Místo konání Obecní úřad Jakartovice 

Respondent Helena Rašová  starostka Kontakt (tel.)  

Tazatel Eva Birgusová Kontakt (e-mail)  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 2011 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne 

   Další související dokumentace  Studie PBPPO mikroregion Hvoznice (2010-2011) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Do volné krajiny se lze dostat, cest je dostatek, existující polní cesty jsou místy zarostlé Na některých 
částech katastrů jsou vetší půdní bloky a ohrazené pastviny k pasení dobytka 

DK2 Cesty se osazují stromy – Správa silnic, obec FO 

DK3 Cesta osázená stromy - obec 

DK4 Polní cesta osazená ovocnými stromy 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Areál restaurace Penzion nad stájí – procházky s dětmi 

R2 Břidlicové lomy v k.ú. Jakartovice – procházky, chaty, stanování 

R3 Pastviny – vyhlídkové místo 

R4 Lesy v okolí Deštné směrem na Mladecko a Litultovice  

R5 Harta  

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Lesy jsou dostupné ve většině katastrů 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Přehrada Harta, Kružberk 

TC2 Cyklotrasa Vítkov – Slezská Harta  

TC3 Kvalita a síť stezek je různá 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Autobusová doprava Opava – Leskovec TQM – o víkendech během prázdnin 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Množství okolní zeleně je dostatečné, v Deštné je množství zeleně horší, ale stále dobré (v samotném 
centru je větší množství zastavěných ploch) 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Nový kritický bod – v Hořejších Kunčicích 

VP2 Nový Kb  - v Deštné 

 Obcí Jakrtovice protéká řeka Hvozdnice, koryto je narovnané. Problémové lokality již byly řešeny 
v rámci Studie PBPPO mikroregionu Hvozdnice (2010-2011). Problémový je soutok Staré vody (VP3)a 
dalších 3 toků  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Již řešeno v rámci Studie PBPPO mikroregionu Hvozdnice (2010-2011). V Bohdanovicích se plánuje 
přírodní koupaliště 
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Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Viz Studie PBPPO mikoregionu Hvozdnice (2010-2011) 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1  

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 V současné době neprobíhá žádná těžba 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 V obci se nachází několik lokalit s břidlicovými lomy 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Kerhartice - lihovar 

B2 Cestou na Kukačku – bývalý kurník, dnes již zarostlý 

B3 V Bohdanovicích místo navážky po těžbě břidlice 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Nejsou – v ZUR však jsou stále vedená místa navážky a haldy 

Černé skládky 

CS1 Deštné – po rekultivaci, dnes meze – ale stále tam občas někdo nasype 

CS2 Kunčice - po rekultivaci, dnes meze – ale stále tam občas někdo nasype 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kaplička v Jakartovicích nad penzionem 

DP2 Nově vysazený strom po lípě 

DP 3 Dub v Mladecku 

DP 4 Lípa 

 Budova obecního úřadu v Jakartovicích 

 Kostel Narození Panny Marie v Jakartovicích 

DP3 Barokní zámek a gotický kostelík v Deštné 

 Bohdanovice – obecní dům v obci a kostel 

Dominanty negativní 

DN1 Silo na obilí – u nádraží v Jakartovicích 

DN2 Deštné – pila – chátrající zámek 

Vyhlídková místa 

V1 Areál penzionu v Jakartovicích 

V2 Hřbitov v Bohdanovicích 

V3 Cesta z Bohdanovic směrem na Staré Heřmínovy 

V4 Kamenná hora v Deštné 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 
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Upravené okolí v areálu restaurace Penzion nad stájí – místo pro procházky s dětmi 

 

 

Jeden z břidlicových lomů v Jakartovicích – lokalita hojně navštěvovaná turisty, jak k jednodením výletům, tak 

stanování, oblíbené místo netradičních svateb 
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Kaplička na horizontu – vyhledávané místo pro pořádání svateb 

 

 

Pohled na vlastní Jakartovice s Bratříkovice na horizontu, vpravo dominanta obecního úřadu 
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Břidlicové lomy v Jakartovicích – nachází se zde jak rekreační chaty, tak i několik budov k trvalému bydlení  

 

 

Hřbitov v Bohdanovicích umístěný nezvykle v extravilanu obce, v pozadí zarostlé malé břidlicové lomy, tzv. selské 

lomy 
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Zachované meze v Bohdanovicích 

 

 

Rybník na okraji Deštné – v zimě využívaný k bruslení, v létě cíl pro cykloturisty spolu se sousedící restaurací 
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Základní informace 

Obec Jezdkovice 

Datum šetření 7. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Jezdkovice 

Respondent Věra Burdová - starostka Kontakt (tel.) 724 184 392 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) starostka@jezdkovice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Probíhají práce na Změně č. 1, nyní tvoří 2. verzi 
návrhu – problémy s umístěním hřbitova – nyní snad 
dořešeno, nový ÚP předpokládají mít hotový do cca 1 
roku 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování JPÚ proběhly společně s Jezdkovicemi a týkaly se 
pouze půlených cest a parcel 13, 14 a 34 

   Další související dokumentace  Studie PBPO Hvozdnice (EKOTOXA) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Majitel blokuje průchod 

DK2 Plán na realizaci účelové komunikace tak, aby byla dostupná pole 

DK3  

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

Přímo v obci existuje několik možností k procházkám. 

R1 Boží muka – vyhlídkové místo, které je ale zároveň hyzděno přítomností vodárny. 

R2 Kaple, zámek – tato místa ale nelze nijak více zatraktivnit. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 K přehradě a Novému Dvoru – dostupné pouze po silnici, která ale není moc frekventovaná. 

L2 Do Stěbořic. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

Cyklostezky neplánují, není je na co napojit. 

TC1 K přehradě a Novému Dvoru (viz L1) – chodí se tam pouze občas, hlavně při otevírání studánek. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Obnovit polní cestu ke hřbitovu včetně dosadby stromořadí. 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 STAV: k cestě na Boží muka byly dosazeny třešně 

Z2 STAV: švestky 

Z3 STAV: jeřabiny 

Z4 STAV: lípy 

Z5 Pokud obnoví cestu (viz TZ1), pak plánují k ní vysadit i stromořadí. 

Z6 Jsou zde staré třešně, chtějí postupně dosadit hrušky. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Časté splachy, je zde navezen hliněný val, který vody svádí do příkopu, ale stejně všechno končí v obci. 

VP2 Pokud je silný déšť, je zde problém. 

VP3 Plošné splachy při přívalových deštích – po dodržování opatření navržených PBPO se zde situace 
zlepšila, záleží na tom, jaké plodiny zemědělci vysejí. 

VP4 Otevřený příkop, který se za dešťů zalije, bylo by asi dobré jej zatrubnit. 

VP5 K zahradám vede pravděpodobně zatrubněný tok, který za dešťů působí problémy v zahradách. 
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Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1  

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Viz VP 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 ZD Stěbořice – částečně se podařilo domluvit úpravu hospodaření a tím se zlepšily podmínky na ploše 
VP3. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Ne 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne 

Černé skládky 

CS1 vyvážejí tady suť, zeminu, obec část nechala odvézt, ale další část tady stále je. Pokud by na to bylo 
možné získat finanční prostředky, tak to obec ráda dořeší. Jedná se o soukromé pozemky a 
pozemkového fondu. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1  

Dominanty negativní 

DN1 Při příjezdu od Životic není na obec pěkný pohled. 

DN2 Vodárna pohledově ruší další pěkné místo. 

Vyhlídková místa 

V1 Z této lokality je nejlepší pohled na obec. 

  
Poznámky 

 

 
Souhrn 

V případě silných přívalových srážkách v obci dochází k občasným povodňovým situacím, především ve střední 
a dolní části obce, kde je vodní tok zatrubněn.  Nedostatečná kapacita potrubí zde způsobuje rozliv vody na 
okolní pozemky. V jižní části obce se také nachází lokalita, kde dochází k občasným zatopením zahrad. Intenzita 
eroze na půdních blocích přiléhajících k intravilánu je částečně snižována vhodným obhospodařováním. 
Na území obce se nachází černá skládka zeminy a stavební suti. 
Dominantou obce jsou boží muka, nacházející se na severní vyvýšenině nad obcí, které je také oblíbeným 
místem pro krátkodobou rekreaci a je také dobře dostupné. V těsné blízkosti božích muk se nachází vodárenský 
objekt. 
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JEZD_VP1 – Kritický bod, ve kterém dochází k zaplavování intravilánu z polí nacházející se nad tímto bodem. 

 

 

JEZD_CS1 – Černá skládka především stavebního odpadu a zeminy. Situace obcí průběžně řešena. 
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Část pěší stezky vedoucí po severní hranici intravilánu, kde je v její západní části znemožněn průchod, jelikož 
prochází přes soukromého pozemku. Do této časti obce je tedy možno pěšky se dostat pouze po hlavní silnici 
procházející obcí. 

 

 

Pozitivní a negativní dominanty obce, boží muka z roku 1853 a vodárenský objekt. Negativnost vodárenské objektu 
je zvýšena velmi blízkým umístěním u božích muk. 
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Nově vysazená lipová alej  JEZD_ Z4 podél polní cesty spojující západní části obce a komunikaci vedoucí do 
Litultovic. Cesta je zpevněna asfaltovým recyklátem.  
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Základní informace 

Obec Kyjovice 

Datum šetření 19.7.2017 Místo konání Kyjovice 

Respondent Antonín Dlouhý - místostarosta Kontakt (tel.) 553778013 

Tazatel Škarková Kontakt (e-mail) ou@kyjovice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 21. 04. 2017 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne 

   Další související dokumentace  Ne 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Dostupnost je bezproblémová. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Do Zátiší, chodí se jak po silnici, tak je možnost jít po turistické trase lesem.  

R2 Panský Mlýn – také zde vede značená turistická trasa. 

R3 Do Pusté Polomi (na kole, po silnici), lze i přes Panský Mlýn, dále podél Seziny. 

R4 Směrem na Zbyslavice – je zde nová kvalitní cesta (cca 2 roky). 

R5 Zámecký park – přímo v centru obce, je volně přístupný, udržovaný, zámek slouží jako domov pro 
seniory. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Bez problémů, do lesa lze volně projít např. přes zámecký park, turistické značky vedou také do lesů. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC Cíle jsou dobře propojeny, obcí prochází cyklostezka i turistické trasy, které jsou dostačující kvality. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ Ne.  

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

 V intravilánu byly vysázeny 3 parčíky, vysazují se stromy a keře podél polních cest (tam, kde to jde). 

Z1 STAV: u příjezdové cesty k chatám byly vloni vysazeny stromy a keře (myslivci). 

Z2 ZÁMĚR: letos chtějí vysadit opět keře a stromy u polní cesty vedoucí směrem na Pustou Polom 

Z3 STAV: lipová alej ke hřbitovu 

Z4-6 STAV: zeleň v intravilánu (parčíky) 

Z7 STAV: kolem silnice na Pustou Polom jsou staré třešně a švestky 

Z8 STAV+ZÁMĚR: Kolem silnice na Zbyslavice ŘSD vykácelo vloni staré lípy, ale v podmínkách mají, že musí 
vysadit nové (zatím nejsou vysazeny). 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Obec je na kopci, nemá žádné problémy s vodou. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 V územním plánu je na Porubce navržená plocha pro suchý poldr, jeho realizace zatím není aktuální 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Byl zde problém jednou při přívalových deštích, v době, kdy byly novostavby rozestavěné (možná i 
z toho důvodu tady byl problém – okolí bylo rozbahněné, nezatravněné), problém se neopakoval. 
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Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ Ne, zemědělci hospodaří v souladu s konfigurací terénu. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T Ne. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S Ne. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Stará drůbežárna, je zatím nevyužívaná, ale je v soukromém vlastnictví, záměry vlastníka nejsou známy. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K Bývalá skládka (Milíčka) je zrekultivována, zavezena. 

Černé skládky 

CS Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP Pozitivní hodnotou je členitý reliéf a okolní krajina. 

Dominanty negativní 

DN1 Při příjezdu od Zátiší dominují sila zemědělského družstva, jsou však umístěna v údolí, proto nejsou 
dominantou viditelnou z daleka. 

Vyhlídková místa 

V1 Nad zámkem, pěkný pohled na obec. 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 

Obec se nachází v členitém terénu, okolní krajina je rozmanitá. Je zde hustá síť turistických i cykloturistických 
cest. V centru obce je zámek kulturní památka (domov pro seniory) s volně přístupným udržovaným parkem, 
který je propojen s lesem. Dostupnost jednotlivých míst je velmi dobrá. Zeleň v krajině je hojně zastoupená, 
dále ji vhodně doplňují stávající výsadby nových alejí kolem jednotlivých polních cest. Vzhledem ke konfiguraci 
terénu zde nejsou problémy s vodními toky ani s  erozí. Na katastru obce je rekultivovaná skládka. 
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Pohled na obec ze směru od Pusté Polomi – příjezdová cesta je lemována ovocnými stromy. 

 

KYJ_R2 Panský Mlýn – křižovatka turistických tras. 

 

KYJ_R5 Zámecký park, který je přístupný veřejnosti, poskytuje ideální místo k odpočinku a relaxaci přímo 

v centru obce. 
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KYJ_R5 Zámecký park je volně propojen s navazujícím lesem. 

 

KYJ_Z1 Vloni vysázené stromy (a v pozadí mimo záběr i keře) kolem příjezdové cesty k chatám doplňují zeleň ve 

volné krajině. 

 

KYJ_Z3 Lipová alej vedoucí ke hřbitovu. 
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KYJ_Z7 Příjezdová cesta od Pusté Polomi s ovocnými stromy (převážně třešněmi). 

 

KYJ_B1 Nevyužívaná drůbežárna, které má svého soukromého majitele, představuje negativní prvek v  krajině, 

v popředí je bývalá rekultivovaná skládka tuhého komunálního odpadu. 

 

KYJ_DN1 Pohled na zemědělské družstvo ze strany od obce, družstvo nepředstavuje zásadní pohledovou závadu. 
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KYJ_DN1 Silážní věže zemědělského družstva jsou viditelné zejména při příjezdu od Zátiší, nicméně i v samotné 

obci jsou místa, ze kterých jsou viditelné. 

 

V severní části katastrálního území obce je chatová oblast, ke které vede zpevněná polní cesta. 
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Základní informace 

Městys Lhotka u Litultovic 

Datum šetření 27.4.2017 Místo konání Lhotak u Litultovice 

Respondent Jan Houdek Kontakt (tel.) 556 309 133 

Tazatel Ing. Eva Birgusová Kontakt (e-mail)  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok) 29. 6. 2006 

Pozem. úpravy Ano (rok) ne 

   Další související dokumentace  SP rozvoje obce Lhotka u Litultovic (2016), Studie 
přírodě blízkých protierozních opatření 
v mikroregionu Hvozdnice (2010-2011) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Dostat se z obce do přilehlé krajiny je dobré 

DK2 Velké půdní bloky nejsou 

DK3 Výsadba kolem cesty na Moravici 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 viz mapa – Kyselka (volný čas) 

R2 viz mapa – místo pro procházky (volný čas) 

R3 viz mapa – sad, zlepšení atraktivity pro obyvatelé (volný čas) 

R4 viz mapa – vyhlídka  

R5 Viz. mapa – vyhlídka  

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Lesy jsou snadno dostupné, směrem na Jakartovice a Kyselku  

L2 Směrem na Dolní Životice je přístup horší 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Po turistické značce, ale místy je neschůdná (viz. mapa) 

TC2 Stav cest je spíše špatný 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne, obec je hodně blízko Opavy, daleko od vlaku a není zde hospododa, která by vařila, obec není cílem 
turistů 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Zeleň v obci je dostatečná, ale lesy procházejí obnovou, jsou prořídlé, došlo ke kácení okolních lesů 
v souvislosti s kůrovcem 

Z2 = R3 – sad a rybník 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Problémy s erozí, na tocích a vodních plochách jsou pokryty studii PBPPO mikroregionu Hvozdnice  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 pokryty studií PBPPO mikroregionu Hvozdnice 

VZ2 Potok při větších deštích teče po cestě, škody nejsou 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  
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EP1 Místa, kde dochází k nadměrným erozním smyvům jsou řešeny ve Studii PBPPO MK Hvozdnice (viz 
mapa)  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 K realizaci zatím nedošlo – plány vycházejí ze Studie PBPPO MK Hvozdnice 

EZ2  

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Těžba v obci neprobíhá 

T2  

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Břidlicové lomy nad Kyselkou  

S2 Poddolované území v oblasti tzv. Zahrádky 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Tzv. Zahrádka – původní rekreační středisko, dnes v soukromých rukách, slouží k paintballu 

B2 Viz. mapa – částečně dnes slouží k ustájení krav, není ve vlastnictví obce 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Pod benzinovou pumpou – bývalá obecní skládka – rekonstrukce v době SOC  

Černé skládky 

CS1 Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1  

DP2  

Dominanty negativní 

DN1  

Vyhlídková místa 

V1 Viz. Mapa – soukromá zahrada odkud je vidět až do Polska 

V2 Viz. Mapa – z terasy hospody 

V3  

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 
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Zachované meze s keřovým porostem 

 

 

Okraj zástavby směrem z Litultovice do Lhotky 
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Vlevo na horizontu skupna stromů tzv-„Strážka“, původně zde byla strážní věž 

 

 

Původní místo větrného mlýna, v současné době zde bydlí již někátá generece rodiny Viatrových 
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Kyselka, častý cíl turistů s pramenem minerálky, dříve zde býval i lyžařský vlek 

 

 

Pramen Kyselky – na fotografii místo s výsadbou stromů ošetřené koresxy (ochrana proti okusu zvěří) 
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Základní informace 

Městys Litultovice 

Datum šetření 20.4.2017 Místo konání Litultovice 

Respondent Ing. Jan Birgus Kontakt (tel.) 602 584 081 

Tazatel Ing. Eva Birgusová Kontakt (e-mail)  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok) 2015 

Pozem. úpravy Ano (rok) JPÚ Litultovice – část Choltice (2005) 
548 6 JPÚ Litultovice – nedokončené scelení (2012) 

   Další související dokumentace  SP rozvoje městyse Litultovice (2015), Studie PBPPO 
mikroregionu Hvozdnice (2010-2011) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Dostat se z obce do přilehlé krajiny je snadné 

DK2 Velké půdní bloky omezují dostupnost krajiny jen částečně 

DK3 Záměr s zlepšující přístup do krajiny je jeden – val protierozní s cestou – navržen ve studii odtokových 
poměrů. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 lom s altánem (volný čas) 

R2 Čertova lávka (volný čas) 

R3 Kuchtík (volný čas) 

R4 myslivecká chata (volný čas) 

R5 Podél Litultovického potoka (procházky) 

R6 Hájová cesta (procházky) 

R8 Luhy Pilný mlýn (procházky) 

R9 Choltice alej a Hradisko (procházky) 

R11 Místa s nízkou atraktivitou – zkvalitnění povrchu, doprovodná zeleň (značené na mapě R11) 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Lesy jsou snadno dostupné, ale daleko od obce 

L1 Překážky způsobující horší dostupnost lesa jsou: Rozoraná cesta k Čertové lávce (v JPÚ nesměřuje 
plánovaná cesta k lávce) 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Choltický mlýn (dostupnost dobrá) 

TC2 Pilný mlýn (dostupnost dobrá) 

TC3 Kvalita komunikací spojující cíle je průměrná, obec na své náklady rekonstruuje Hájovou  

TC4 Příprava rekonstrukce Choltického chodníku 

TC5 Příprava rekonstrukce podél potoka 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ Záměr – rekonstrukce zámku a zámeckého parku 

TZ Propagace větrného mlýna 

TZ Podpora víkendové železniční dopravy 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z Množství zeleně je v obci vnímáno jako takřka dostatečné 

Z1 Záměry na výsadbu zeleně  - pokračování výsadby alejí podél obecních polních cest (R11) 
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Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Lokality zjištěné analýzou jsou opravdu problémové. Problémy na tocích a vodních plochách jsou 
pokryty studii PBPPO mikroregionu Hvozdnice – Hvozdnice a SOP. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ano – viz plocha, kde je zpracovaná SOP  v plánu je realizace přes pozemkové úpravy. 

VZ2 Další záměr je suchý poldr v místní části Choltice (řeší Povodí Odry) 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP Místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům a zanášení příkopů. Viz Studie PBPPO 
MK Hvozdnice. 

EP Větrná eroze je dle kultury ve všech částech obce. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ Osevní postupy – částečně dle legislativy 

EZ1 viz SOP – plánuje se realizace přes pozemkové úpravy. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Těžba – probíhá útlum (drcení nakládání) a rekultivace kamenolomu – místní část Luhy 

T2 Lesnická rekultivace 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Pouze v obci – konkurzní podstata 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Pod benzinovou pumpou – bývalá obecní skládka – rekonstrukce v době socialismu 

Černé skládky 

CS Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Větrný mlýn v Cholticích 

DP2 Lesní komplex podél meandru Hvozdnice 

Dominanty negativní 

DN1 vysílač 

Vyhlídková místa 

V1 u Choltického mlýna 

  

Poznámky 

 
 

  

Souhrn 
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Vpravo areál družstva na okraji městyse a navazující půdní bloky 

 

 

Polní cesta “Příčná“ s výsadbou ovocných stromů  
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Polní cesta „Příčná“, realizovaná výsadba, časté místo na procházky 

 

 

Spojnice mezi Litultovicemi a Dolními Životice určená pro pěší i cyklo – plánovaná cyklostezka 
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Lom – místo setkávání občanů (Silvestr, lesní pedagogika, příležitostné opékání špekáčků) 

 

 

Místní část Luhy - Kamenolom, v současné době již v útlumu 
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Choltický mlýn, vyhlídkové místo a současně cíl procházek a setkání občanů 
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Základní informace 

Obec Mikolajice 

Datum šetření 28. dubna 2017 Místo konání  

Respondent Martin Krupa Kontakt (tel.) 724 182 954 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) starosta@mikolajice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 2004, nový ÚP není připravován 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ano, KoPÚ, schválené 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO Hvozdnice (EKOTOXA) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Dostupnost krajiny je bezproblémová. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Blízký les jižně od intravilánu, velmi dobře dostupný. Jsou v něm studánky i posezení LČR (2x). 

R2 Vzdálenější les západně od intravilánu, taky dobře dostupný, posezení zde nejsou. 

R3 Plánovaná plocha pro rekreační zónu. Rekreační zónu měl doplňovat rybník, který ale v KoPÚ není 
navržen. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Viz R1, R2. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Kvalita komunikací je vyhovující. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Společně se Štáblovicemi plánují, že by zde chtěli udělat posezení, ve spolupráci s LČR. 

TZ2 Plán na cyklostezku, kterou by chtěli tudy vést do plánované rekreační zóny. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 STAV: směrem na Štáblovice, směs stromů 

Z2 STAV: švestky 

Zx Pokud dojde k realizaci návrhů KoPÚ, kolem obnovených polních cest se plánuji výsadby 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Vtok potoku do intravilánu. 

VP2 Před zatrubněním potoku vzniká kritické místo. 

VP3  

 Při soutoku s přítokem (soutok je pod nevhodným úhlem – kolmý) vznikají problémy. 

VP4 Koryto potoka je zde nízko, dochází zde k rozlivům. 

VP5 Opět před dalším zatrubněním – problematické místo. 

VPx Celý potok je pro obec kritický. Je nutná údržba aby se zatrubnění nezanášelo. Vážnější problémy 
s potokem ale již dlouho nenastaly (naposled snad v 70. letech). 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Ne. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EPx Erozně ohrožené plochy zpracované ve Studii proveditelnosti odpovídají realitě, nejsou však pro 
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intravilán problematické. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Studie proveditelnosti PBPO navrhuje záchytný příkop, který je vnesen i do KoPÚ.  

EZ2 Studie dále navrhuje zatravnění a místa s vyloučením pěstování erozně nebezpečných plodin. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Poddolované území, snad je ještě pořád vedeno jako aktivní důlní dílo. 

T2 Již neaktivní starý důl – je zde pouze pozůstatek připomínající jeskyni. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Sesuv v blízkosti silnice, je aktivní a ohrožuje silnici. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál JZD je ovšem kompletně využíván – nelze jej tedy považovat za brownfield, každá budova má 
majitele nebo nájemce. Problém je s první budovou u silnice, která je kontaminovaná (býval zde sklad 
agrochemikálií). 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Viz B1 – budova u silnice – bývalý sklad agrochemikálií. 

K2 Na katastru je bývalá skládka (rekultivovaná). 

Černé skládky 

CSx Nejsou zde.  

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DPx V území obce je pozitivní, že se jedná o první obec od Opavy, kde je již vyšší podíl lesních porostů a 
členitější krajina. 

Dominanty negativní 

DN1 Areál bývalého JZD, je ale dost schovaný, takže není pohledově problematický.  

Vyhlídková místa 

V1 Smírčí kříž, vyhlídka u silnice směrem na Melč. Kříž je na katastru obce Melč. Je odsud velmi pěkná 
vyhlídka na celé Slezsko. 

V2 Svatá Anna – kaple, nedávno zrekonstruovaná. 

  

Poznámky 

M1 – obcí prochází dálková migrační koridor pro velké savce, v lokalitě M1 jsou časté střety se zvěří. 

  

Souhrn 

Není zde problém s dostupností do krajiny, je zde dostatek možností pro místní občany, kteří chodí do blízkých 
lesů. Obec má záměr na vybudování rekreační zóny, chtějí k ní směřovat i novou cyklostezku. Zeleň mimo 
intravilán se dostačující, aleje se dosazují, realizují se i nové výsadby. Obec je první směrem od Opavy, kde již 
je vyšší podíl lesních porostů a členitější reliéf. Vodní tok je potenciálně problematický, v intravilánu je místně 
zatrubněný. Reálně však zde žádný větší problém již dlouho nebyl. Splachy z erozně ohrožených polí intravilán 
neohrožují, navržený záchytný příkop plánují realizovat v rámci KoPÚ. 
Na katastru se nachází 2 poddolovaná území a 1 aktivní sesuv. 
Areál JZD je kompletně využíván, je zde jedna kontaminovaná budova (býv. sklad agrochemikálií). 
Jsou zde v krajině hojné drobné sakrální stavby, významnější jsou Svatá Anna a smírčí kříž (ten již je na území 
Melče), z obou míst jsou výhledy. 
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Alej MIKO_Z1 vedoucí kolem polní cesty, alej je dobře viditelná ze silnice vedoucí ke Štáblovicím. Byla zde 
realizována výsadba směsi dřevin. 

 

  
Kritický bod – v místě vstupu Mikolajického potoka do intravilánu obce. 

 

 



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

98 

 

 

 

 

 

Pohled na areál bývalého zemědělského družstva. Areál je nyní plně využíván, částečně k živočišné výrobě, 
částečně jsou zde prostory využívané drobnými řemeslníky (stolařství). Budova nejblíže silnici je potenciálně 
kontaminovaná, v minulosti sloužila jako sklad agrochemikálií. Při příjezdu do obce od Dolních Životic působí 
pohledově nepříjemně. 

Drobné sakrální stavby dodávají krajině nezaměnitelný ráz. Na Opavsku jsou relativně časté, jejich stav i 
pohledová významnost jsou velmi rozmanité. Kombinace sakrální stavby a solitérních stromů vytváří zajímavé a 
typické dominanty. Na obrázku jsou zachycena Boží muka v severní části obce, při příjezdu od Dolních Životic, 
naproti areálu bývalého zemědělského družstva. 
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MIKO_V1 Smírčí kříž, vyhlídka u silnice směrem na Melč. Samotná stavba je na katastru obce Melč. Je odsud 
velmi pěkná vyhlídka na celé Slezsko. 
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Základní informace 

Obec Mladecko 

Datum šetření 19.5.2017 Místo konání Mladecko 

Respondent starostka Jana Švejdová Kontakt (tel.) 553 668 314 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) obecmladecko@seznam.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Platný ÚP schválen před r. 2007, nový nepořizují. 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování JPÚ upřesnění přídělů pro vydání rozhodnutí o určení 
hranic (2009) 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti přírodě blízkých protierozních 
opatření v mikroregionu Hvozdnice (2010-2011) – na 
obci tuto studii neznají, nemají výstupy (v rámci studie 
byla navržena opatření do fáze DUR) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Dostat se z obce do přilehlé krajiny je poměrně dobré, do okolních obcí vedou cesty, tak, že se dá 
vyhnout silnice I/46, pouze se musí překonat, směrem na jih od obce. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Altán, chodí zde i děti ze školy. 

R2 Altán vybudovaný myslivci, slouží i pro školu a výlety místních. 

R3 Okruh v severní části obce, směrem na Mladecký Dvůr. 

R4 Už je mimo katastr obce, vede tudy naučná stezka využívaná i školou. 

R5 Cesta do Deštné na hřiště, je hojně využívaná. 

R5 Do osady Pilný mlýn (Litultovice) vede cesta pro pěší i cyklisty, která dále pokračuje do Litultovic, 
Dolních Životic a dál 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Lesy jsou snadno dostupné, obec má vlastní menší les, který je na svahu, ale okolní les směrem na jih je 
dobře dostupný – pouze se musí překonat silnice I/42. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC Vede zde zelená turistická značka, cíle jsou dobře dostupné.  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 STAV: Zbytky staré třešňové aleje, která je soukromá, neudržovaná, není doplňována. 

Z2 STAV: kolem hlavní cesty. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Hvozdnice, která je na katastru obce nepředstavuje problém, protože mezi intravilánem a tokem je 
železniční těleso. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ne. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  
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EP1 Při přívalovém dešti 12.5.2017 došlo ke splachu zeminy na hřiště. 

EP2 Postupným působením dochází k odnosu zeminy pod částí domu, podemílá se. Byl zde kanál, který je 
nyní zazděný. Problémy zde jsou relativně často - 4-5x ročně. 

EP3 Byl zde problém, když na poli byla pěstována kukuřice. 

EP4 2 problematické lokality na Chorandě. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Žádná opatření nejsou plánována, všechny výše uvedené problémy by měly být řešeny ve Studii 
proveditelnosti PBPO. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Těžba v obci neprobíhá, ale na sousedním katastru je/byl lom na stavební kámen, nyní je v útlumu, nyní 
zde probíhá rekultivace. 

T2 Kamenná Hora – lokalita, kde je plán na další těžbu kamene. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Aktuální problém, ujíždějící svah. Po rozšíření komunikace začalo docházet k sesouvání svahu, které je 
nutno aktuálně řešit. 

S2 Poddolovaná území nepředstavují problém. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Ne. Areál Mladeckého Dvora je nyní v soukromém vlastnictví, chátrající hospodářské budovy jsou 
součástí celého soukromého sídla.. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Ne. 

Dominanty negativní 

DN1 Stará prodejna Jednoty na náměstí. 

DN2 Solární panely na Mladeckém Dvoře. 

DN3 Vedení vysokého napětí. 

Vyhlídková místa 

V1 Obec se nachází v terénní sníženině, ze svahů jsou pěkné pohledy na obec. 

V2 Pohled ze strany od hlavní silnice. 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 

Zástavba v obci je situována v údolí Hvozdnice, okolní krajina je dobře dostupná, množství rozptýlené zeleně je 
v severní části katastru nízké, stávající aleje nejsou obnovovány, nové chybí. Vodní tok Hvozdnice pro obec 
nepředstavuje problém, protože je od zástavby oddělena železniční tratí. Jsou zde občas splachy z polí, návrhy 
jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti, obec o studii ovšem neví a nepracuje s ní. Donedávna byla obec zatížena 
provozem kamenolomu, který je ovšem nyní již v útlumu, existuje zde plán na otevření nového limu v lokalitě 
Kamenná Hora (mimo katastr obce). Aktuálně zde je problém se sesouvajícím se svahem, který bude řešen 
pravděpodobně vhodným zatížením paty svahu a osázením vegetací. Nejsou zde žádné výrazné pozitivní 
dominanty, v intravilánu působí negativně zchátralá budova bývalé Jednoty, v krajině solární panely v lokalitě 
Mladecký Dvůr. Katastrem obce je vedeno vysoké napětí. Dominantou lze navzat i budovu základní školy, ktera 
je vidět při příjezdu do obce ze silnice l/46 a to jak ze směru od Litultovice tak i ze směru od Deštné. 
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MLAD_R3 Začátek stezky okruhu v severní části katastru, směrem k Maladeckému Dvoru.  

  

MLAD_Z1 Jedna z mála alejí na katastru obce, alej vede podél polní cesty. 

  

MLAD_EP1 Erozně ohrožená plocha nad fotbalovým hřištěm, po přívalovém dešti došlo ke splachu zeminy až na 

hřiště. 
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MLAD_EP3 Erozně ohrožená plocha nad zástavbou. 

 

MLAD_B1a Mladecký dvůr – původně hospodářské budovy k záměčku, v současné době nevyužívané, 

v soukromém vlastnictví 
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MLAD_B1b Mladecký dvůr – budova zámečku , dříve domov řádových sester, dnes v soukromých rukou  

 

MLAD_T1 Pozůstatky donedávna aktivního lomu, který je nyní v útlumu a probíhá jeho rekultivace. Lom se 

nachází na katastrálním území Litultovic, s Maldeckem ovšem sousedí a těžba obec značně ovlivňovala. 
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MLAD_S1 Svah sesouvající se na místní komunikaci představuje akutní problém. 

 

MLAD_DN2 Solární panely a zbytky hospodářských budov v lokalitě Mladecký dvůr jsou negativními 

dominantami, jsou však viditelné pouze při průjezdu kolem, celkově krajině nedominují. 

 

MLAD_DN3 Sloupy elektrického vedení vysokého napětí představují v zemědělské krajině významný prvek. 
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MLAD_V2 Obec se nachází v údolí Hvozdnice, terén nad intravilánem je zvlněný a členitý.  

 

MLAD_V2 Pohled k obci od hlavní silnice I/46. 
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Základní informace 

Obec Mokré Lazce 

Datum šetření 17.5.2017 Místo konání Mokré Lazce 

Respondent starosta Šteyer František Kontakt (tel.) 724 182 957 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) mokrelazce@mokrelazce.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Platný starý ÚP, nový je ve zpracování, 12.6.2017 
bude veřejné projednání Návrhu ÚP 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Nejsou zadané, ani neplánují. 

   Další související dokumentace  Ne. Počítají, že po zpracování nového ÚP vyplyne 
nutnost nechat zpracovat možná i další studie, které 
se budou týkat krajiny. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Dostupnost lesa v jižní části katastru se paradoxně zlepšila po výstavbě silnice I/11. Pod silnicí je 
vybudovaný podchod a původní stará silnice, které předtím představovala bariéru, je dnes již díky nízké 
frekvenci projíždějících vozidel snadno překonatelná. 

DK1 Cesta do Lhoty, nyní vede po silnici, místní chodí vyšlapanou polní stezkou (bývalou polní cestou), je 
zde záměr vybudovat komunikaci, v úvahu připadají dvě varianty. 

DK2 Cesta do Štítiny. Chybějící propojení pro pěší nebo cyklisty. Jsou zde také dvě varianty – jedna by byla 
cyklostezka kolem stávající komunikace (DK2 b) – tím by se vyřešilo i napojení nové zástavby, v druhém 
případě (DK2 a) se jedná o obnovení polní cesty – bylo by to jednodušší – pozemek je v majetku obce, 
ale nebyla by na cestu připojená nová výstavba. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Les – nyní dostupný podchodem pod I/11. Cílem v lese může být altán (na připojení na cestu do 
Hrabyně. 

R2 Cyklostezka na Kravaře. 

R3 Údolí Ohrozimy, cesta vede až do Hrabyně. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Viz R1, R3. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Kvalita cyklostezek je dobrá, lze se bez problémů dostat do Opavy i do Kravař. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Relativně nová výsadba kolem cyklostezky na Kravaře. 

Z2 Kolem všech cest, kde to bylo možné, jsou již nyní vysázené stromy. 

Z3 Biokoridor kolem vodoteče. Není nijak propojen s dalšími prvky ÚSES, v návrhu ÚP existuje záměr na 
jeho propojení. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Řeka Opava. Představuje pro intravilán problém pouze při extrémních povodních, při běžném zvýšení 
hladiny se vylije do polí a obec neohrožuje. 

VP2 Vodní tok, který vytéká z lesa. Výstavbou I/11 byl napojen na obecní kanalizaci, kterou zahlcuje. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 
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VZ1 Pro řešení VP2 jsou v návrhu ÚP navrženy poldry. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Byl zde problém s plošnou erozí, ale poté, co se půdní blok rozdělil biokoridorem, se problémy zmírnily, 
až vymizely. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Ne. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ne. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Na katastru obce jsou tři plošná sesuvná území, nepředstavují akutní problém. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Ne. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kamenný kříž u silnice směrem ke Lhotě. 

Dominanty negativní 

DN1 Silnice I/11 s vysokou intenzitou dopravy. 

DN2 Haly fy Haberkorn – pohledové dominanty na příjezdu od Lhoty a od Opavy, jedná se však o nové, 
udržované stavby, které jsou i částečně odstíněny vegetací. 

DN3  

Vyhlídková místa 

V1 Ne. 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 

Katastrální území obce je rozděleno na dvě části – severní část katastru se zastavěným územím a zemědělsky 
obhospodařovanou krajinou a jižní část, kde se vyskytují rozsáhlé lesní porosty. V obci se po výstavbě rychlostní 
silnice I/11 zlepšil přístup do lesa, pod novou silnicí je vybudován podchod a stará silnice je snadno 
překonatelná díky minimálnímu provozu. Rozptýlená zeleň v krajině i přes nedávnou dosadbu alejí chybí 
v severní části obce, kde jsou velké půdní bloky. Dostupnost a kvalita cyklostezek je dobrá. Chybí zde komfortní 
a bezpečné propojení pro pěší/cyklisty do vedlejších obcí – Štítiny a Lhoty. Tento problém bude výhledově 
řešen. 
V krajině nejsou významné pozitivní dominanty, za negativní dominanty lze považovat těleso rychlostní 
komunikace a výrobní haly. 
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Podchod pod rychlostní silnicí I/11 umožňuje dostat se do jižní části katastru obce s rozsáhlým lesním 

komplexem, který slouží jako časté místo krátkodobé rekreace. 

 

MOLAZ_R2 MOLAZ_Z1 Cyklostezka s kvalitním povrchem vedoucí do Kravař. Kolem cyklostezky byla vysázená 

alej, která bude po letech významným prvkem v krajině, která je na rozptýlenou zeleň velmi chudá a každý 

podobný prvek velmi zpříjemní pohled do ní. 
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MOLAZ_R3 Údolí Ohrozimy leží v jižním katastru obce, jedná se o dobře přístupné a velmi hodnotné místo 

vhodné k odpočinku, cykloturistice, pěším procházkám.  

 

Chybějící bezpečné a komfortní spojení obce do okolních vesnic může být realizováno na těchto plochách. Na 

prvním obrázku se jedná o pole, přes které může vést stezka do Lhoty MOLAZ_DK1b. Na druhém obrázku je 

lokalita jedné z variant spojení se Štítinou – stezkou kolem stávající komunikace MOLAZ_DK2b. 
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MOLAZ_Z2 Příjezdová cesta od Lhoty je lemovaná relativně nově vysázenou alejí. 

 

MOLAZ_Z3 Biokoridor kolem vodoteče rozdělil velký půdní blok a došlo k omezení vodní eroze a ohrožení 

v důsledku splachů půdy. 

 



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

112 

 

MOLAZ_VZ1 Drobný vodní tok pramenící v lese v jižní části katastru byl s výstavbou rychlostní komunikace 

sveden do obecní kanalizace, kterou v případě vydatných dešťů zahlcuje. Na lokalitě VZ1 jsou územním plánem 

obce navrženy plochy pro poldry, které by vodu zadržely. 

  

MOLAZ_DP1 Kříž u silnice do Lhoty je jedním z mnoha křížů, které se na katastru obce nacházejí, tento je i 

kulturní památkou. Na druhém obrázku je kříž u příjezdu do obce od Opavy (odbočka ze silnice I/11). Přístupová 

silnice je lemována vzrostlými stromy. 
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Kamenný křížek u cesty na přístupu do obce od Lhoty. V pozadí nová výrobní hala, která je hlavní pohledovou 

dominantou obce z východu. Další křížek byl při stavbě rychlostní komunikace demontován a po její dostavbě 

umístěn nově v blízkosti původního umístění, nyní u přivaděče/sjezdu na I/11. 
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Základní informace 

Obec Neplachovice 

Datum šetření 5.5.2017 Místo konání Neplachovice 

Respondent starostka Schreirerová Dana Kontakt (tel.) 724 184 390 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) starostka@neplachovice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Vydán 2017 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování KoPÚ, Zpracovatel EKOTOXA s.r.o. 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Obnovy polních cest podle schválených KoPÚ, které jsou promítnuty i do ÚP. 

DK2 Obnova cesty k cihelně, byly zde problémy s dostupností, majitel přístupovou cestu oplotil, tento 
problém je právě vyřešen návrhem nové cesty. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Procházka kolem pískovny, lze udělat okruh kolem loděnice. Je zde dětské hřiště, obec Holasovice zde 
plánuje místo více zatraktivnit. 

R2 Cesta k nádrži, chybí tady posezení. 

R3 Po zpřístupnění cesty (DK1) bude oblast daleko přístupnější a častěji navštěvovaná. 

R4 Po zpřístupnění cesty (DK1) bude možno udělat okruh přes Vlaštovičky na stávající cyklostezku. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Viz výše. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Dostupnost je dobrá, problematické místo je řešeno – viz DK1 a DK2. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Právě se realizuje naučná stezka v rámci Mikroregionu, jedná se o téma vztahující se k intravilánu 
(významné stavby). 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z V minulosti zde proběhly ne vždy úplně vydařené výsadby zeleně, nyní mají zpracovaný projekt na 
vnitřní zeleň – kolem školy, návaznost na park. Kolem hlavní cesty na Vlaštovičky je stávající alej 
s ovocnými stromy. Při realizaci obnovy cest dle KoPÚ se počítá i s výsadbou kolem cest. 

Z1 STAV: Výsadba dubů kolem potoka – ne úplně šťastná volba. 

Z2 Záměr: podél cesty alej 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Vodní tok je regulovaný nádrží, voda se postupně odpouští podle potřeby a podle pokynů povodňové 
komise. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Rezerva na poldr, není v KoPÚ, je ale zanesena do ÚP. Není to nyní akutní věc k řešení, ale chtějí si 
nechat území jako možnou rezervu, pokud bude potřeba. Jedná se o soukromý pozemek. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Viz Studie PBPO. 
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Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Zemědělci hospodaří podle doporučení, jsou zde uvědomělí. 

EZ2 Návrhy na PO uvedená Studií PBPO jsou převzata do ÚP i KoPÚ. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalá těžba hlíny, nyní je zde sportovní areál. 

T2 Pískovna, zasahuje na katastr obce jen částečně, hlavní část je v Holasovicích. Jedná se o dobře 
dostupné a zajímavé místo. Nyní je zde dětské hřiště (R1). 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 PŘIDAT Bývalé dílny zemědělské provozovny, jsou v centru obce, jsou zde nevyjasněné majetkové 
vztahy. 

B2 ODSTRANIT Nejedná se o BF, lokalita je využívaná jako kravín. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel – je viditelný z daleka. 

DP2  

DP3  

Dominanty negativní 

DN1 Vysílač. 

DN2 Při příjezdu od Zadků je vidět kravín. 

DN3 Vedení VVN. 

Vyhlídková místa 

V1 Vyhlídka na zámek (v období, kdy ještě stromy nejsou olistěné). 

V2 Výhled na školu. 

V3 Je zde solitérní strom, a od něj vyhlídkové místo směrem na obec. 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 

Dostupnost cílů je dobrá, navíc v rámci KoPÚ je navržena obnova cestní sítě včetně výsadby doprovodné zeleně. 
S erozí zde problémy jsou, nejedná se o nic naléhavého. Problematika je zpracovaná Studií proveditelnosti 
PBPO a návrhy jsou převzaty do ÚP i KoPÚ. Zemědělci již nyní měkká opaření při hospodaření realizují. 
Evidovaný brownfield je již využívaný, je zde jiná lokalita v centru obce, která se stala díky nevyjasněným 
majetkovým vztahům brownfieldem. 



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

116 

 

NEPL_R1 Areál bývalé pískovny, který na katastr obce zasahuje pouze částečně je vhodným rekreačním místem, 

nyní je zde vybudováno dětské hřiště, v budoucnu se plánuje další zatraktivnění lokality. 

 

NEPL_T2 Bývalá pískovna, která je zároveň současnou i potenciální rekreační plochou – viz NEPL_R1. 

 

NEPL_Z1 Výsadba dubů u potoka. 
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NEPL_VZ1 Lokalita rezervy pro potenciální suchý poldr.  

 

NEPL_B2 Lokalita, která byla v podkladech evidovaná jako brownfield, plocha je však v současné době využívaná 

jako kravín. 



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

118 

 

NEPL_DN3 Katastrem obce prochází vedení velmi vysokého napětí, které v rovinatém zemědělském terénu 

představuje výraznou negativní pohledovou dominantu. 
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Základní informace 

Obec Nové Sedlice 

Datum šetření 24.4.2017 Místo konání Zahumenní 85 

Respondent Zuzana Rohovská Kontakt (tel.) 602 700 566 

Tazatel Javorková Kontakt (e-mail) starostka@novesedlice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ve zpracování, čekají na varianty umístění silnice I/11 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne 

   Další související dokumentace  Ne 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Horší povrch, záměrem zrekonstruovat. Lidé dojíždějí na kole do Suchých Lazců. 

DK2 Špatný povrch – zrekonstruovat až do lesa.  

DKx Čekají, až se dořeší obchvat – I/11. Poté budou řešit ostatní. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Hospoda u dětského hřiště 

R2 Les – Na Dubince pod lesem - posezení 

R3 Trasa na Sedlinku, katastr Suché Lazce 

R4 Rozhledna – mimo k. ú. 

R5 Posezení, opékání 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Dostupné 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Dobrá, dostatečná. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZx NE 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Dostatečné, bez záměru. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Malá kapacita historického mostku – rozliv do volné krajiny. Jinak rozliv spíše v intravilánu pod cestou. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Ne 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Každé jaro se zde voda kumuluje a vytváří malý rybník. Původně zde rybník byl a obec má zájem znovu 
vodní plochu vybudovat. Problém s vlastníky pozemku. 

EP2 Při vyšších srážkách končí erodovaný materiál v garáži – domluva se zemědělci na pěstování vhodných 
plodin, ne kukuřice. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Ne 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
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záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

Bx Ne 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Místo, kde se historicky svážel odpad – v soukromém vlastnictví. 

Černé skládky 

CSx Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Lokálně vysázené stromořadí topolů (např. kolem hřiště a místy podél silnice I/11). 

DP2  

DP3  

Dominanty negativní 

DN1 Velký blok orné půdy v západní části obce. 

DN2 Komunikace I/11 s vysokou intenzitou dopravy 

DN3  

Vyhlídková místa 

V1 Viz R2. Výhled na západní část obce 

V2 Polní cesta mezi N. Sedlicemi a Suchými Lazcemi. 

V3  

  

Poznámky 

 Významným záměrem je severní obchvat Nových Sedlic a navazující obchvat Komárova. Tyto stavby 
jsou v procesu přípravy a doposud nebylo rozhodnuto o vedení trasy obchvatu Komárova. Realizace 
tohoto záměru je významná a ovlivňuje celou řadu dalších aspektů v obci (hluk, emise, vedení 
komunikací, trasování dopravy, lokalizaci ploch pro výstavbu ...)  

  

Souhrn 

Nové Sedlice jsou příjemnou obcí v blízkosti lesních porostů na okraji Nízkého Jeseníka. Z hlediska životního 
prostředí je problematická část podél silnice I/11, kde je vysoká intenzita dopravy a související znečištění 
hlukem a emisemi znečišťujících látek. Je zde v plánu tzv. severní obchvat, který by měl tyto problémy zlepšit a 
uvolnit prostor pro další záměry.  
Žádoucí je doplnění západní části obce o prvky krajinné zeleně, případně zlepšit propojení pro pěší a cyklisty do 
Suchých Lazců.  
Z hlediska odtoku má obec problémy s rozlivem při vyšších srážkách především v intravilánu. V místě mostku 
(VP1) nebyl problém identifikován ani při vyšších srážkách.  

 

 
Pohled na západní část obce. Výrazný je rozsáhlý blok orné půdy. Dle výpočtů se zde vyskytuje plošná eroze. 
Potvrzená je i zastupitelem obce (EP2).  
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Zatopená část pozemku vedle hřiště, kde se původně nacházel rybník. V pozadí je vidět erozně ohrožený půdní 
blok (EP1). 

 

 

Pohled ze silnice I/11 na povrchový odtok na bloku. Jedná se zřejmě o nefunkční meliorační systém.  
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Na pravé straně místo, kde se historicky svážel odpad (K1).  Chybí chodník podél silnice, která vede k R3. 

 

Nádrž Sedlinka (R3) – rekreační místo na hranici vedlejšího k. ú. Suché Lazce.   
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OldřišovZákladní informace 

Obec Oldřišov 

Datum šetření 5. dubna 2017 Místo konání OÚ Oldřišov 

Respondent Petr Toman a Radim Lokoč Kontakt (tel.) 553 762 219 

Tazatel Zdeněk Frélich, Martina 
Javorková 

Kontakt (e-mail) starosta@oldrisov.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Od r. 2015 je nový, plánují změnu kvůli novým 
plochám pro větrné elektrárny 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Byla podána žádost, mohly by být zahájen koncem 
roku 2017 

   Další související dokumentace  Studie – Rekonstrukce zámku na multifunkční dům, 
EKOTOXA – protipovodňová opatření 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Chybí vzájemná propojenost polních cest a zemědělci musí tedy projíždět přes obec. V rámci KPÚ by 
chtěli zajistit doplnění cest tak, aby byly vzájemně propojeny bez nutnosti průjezdu obcí. V rámci KPÚ 
očekávají obnovu polních cest. Historicky byl okolo obce okruh. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Studánka na Chmulovci – po polní cestě 

R2 Hněvošický háj – přírodní rezervace 

R3 Služovický chodník – cyklotrasa po polní cestě s alejí 

R4 Kaplicova cesta – z Oldřišova na Opavu podél kapličky. V plánu je zde vybudování cyklostezky podél 
Kateřinského potoka na Opavu. 

R5 Rozumská alej – končí na hranici, ale zvažuje se propojení. 

R6 Hřiště na paintball 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Snadno dostupné 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Chybí polní cesty (DK1).  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Rozšíření zámeckého parku a jeho revitalizace 

TZ2 Cyklostezka směr Opava (viz R4) – podél Kateřinského potoka. Pro podporu cyklodojížďky na kole do 
zaměstnání. 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Zeleň podél tzv. Kaplicovy cesty (část osázena, část k doplnění) 

Z2 Zeleň podél plánované cyklostezky na Opavu 

Z3 Zeleň podél cesty ke studánce U Chmulovce (vlastník pozemků p. Hadamczik) 

Z4 Zeleň podél cyklostezky na Hněvošice 

Z5 Zeleň nebo její obnova podél hlavní cesty (nejedná se o obecní pozemky) 

Z6 Zeleň podél cyklostezky na Arnoštov 

Z7 Větrolam (chtějí v KPÚ) 

Z8 Revitalizace prameniště a zeleně – je zde eroze.  

Z9 Zeleň podél údolnice na erozně ohrožených plochách (v plánu zařadit do KPÚ) 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
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jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Málo kapacitní propustek pod erozně ohroženou plochou. V plánu řešení celého povodí - zatravnění 
údolnice a zatravnění v ploše. 

VP2 Plocha nad rybníkem – v r. 2016 byla přívalová povodeň (metr vody – 70 mm srážek/hodina). V lokalitě 
navržen suchý poldr, ale složité pozemkové vztahy – čeká se na KPÚ. 

VP3 Prameniště v náplavkách. Obec má zájem posílit retenci vody zatravněním, zasakovacími pásy a zelení. 
Čeká se na KPÚ. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Viz výše 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Erozní smyvy orné půdy – naposledy v r. 2016.  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Plánují – viz výše. Více ohrožených ploch. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalá skládka odpadu v lokalitě po těžbě písku. (viz dále B2) 

T2 Lokalita po těžbě písku – již rekultivovaná. Tůňka pro Blatnice. 

T3 Bývalá ploška pro těžbu, dnes hřiště – vyřešené. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál Masospolu – vlastník v likvidaci, opuštěný areál, částečně hlídaný. Bývalý vepřín, dnes kompletně 
nevyužívaný, avšak zasíťovaný a poblíž hlavní silnice – vhodná lokalita pro rozvojové aktivity. 

B2 Bývalá skládka odpadu, dnes zrekultivovaná a využívaná zemědělským družstvem. Vedle je 
kompostárna. Je zde patrný geologicky zajímavý odkryv, probíhá sukcese, avšak hrozí zavezení sutí a 
zeminou. Obec pozemek nevlastní a nemá k němu záměr. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

Kx Viz B1 a B2 

 
Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Rybníky na okraji obce 

Dominanty negativní 

DN1 Areál Masospolu - brownfield 

DN2 Větrná elektrárna – v plánu dalších 3-5 

Vyhlídková místa 

V1 Od Hněvošického háje – Almin kopec 

  

Poznámky 

Další poznámky 

 odlehlá lokalita Arnoštov v místě výroby – částečně obydlena 

 Hřiště na paintball - http://www.piranapaintball.cz/ceny-a-hriste/oldrisov/  

  

Souhrn 

 Krajina převážně zemědělská s liniovou zelení. V plánu je obnova polních cest v rámci KPÚ pro zlepšení 
hospodaření v krajině, průchodnosti krajiny a výsadbu zeleně. 

 Několik lokalit ohrožených erozí a přívalovými srážkami, které je potřeba řešit. 

 Nevyužívaný areál Masospolu s potenciálem pro obnovu. 

 Záměr výstavby 3-5 větrných elektráren a cyklostezky na Opavu. 

 

http://www.piranapaintball.cz/ceny-a-hriste/oldrisov/
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R1 – studánka na Chmulovci. Rekreačně a přírodně 

zajímavé místo. 

Pohled na část prameniště V Náplavkách – vodoteč se 

zelení, částečně zatravněné prameniště. 

 
Lokalita nad Služovickým chodníkem (R3) – velké bloky orné půdy s nezatravněnou údolnicí – předpoklad pro 

erozi půdy během přívalových srážek. 

 
B2 – lokalita po těžbě, následně skládka odpadu, dnes zavážena sutí a zeminou. Přítomný geologicky zajímavý 

odkryv. Pravděpodobně dojde časem k zavezení. 
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VP1 - málo kapacitní propustek pod erozně 

ohroženou plochou. Nutno řešit celé povodí. 

 

Z9 – erozně ohrožená údolnice nad obcí 

 
B1 – pohled na dnes nevyužívanou lokalitu bývalého Masospolu 

 

 
Lokalita Arnoštov 
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Základní informace 

Obec Opava 

Datum šetření 28. října 2016 Místo konání Opava – terénní šetření 

Respondent - Kontakt (tel.)  

Tazatel Kamil Plaček, Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail)  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Schválení v plánu v prosinci 2017 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ukončené pouze Vlaštovičky, V k.ú. Kateřinky 
ukončeny před dokončením, v plánu zahájení 
v Jaktaři, Milostovicích a Vávrovicích 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření na území města Opavy, 
Krajinná studie Zelené hradby Opava a městské části 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Krajina je zemědělská a prostupnost pro člověka (cyklisté, pěší, pejskaři) je zajištěna po polních cestách 
a místních komunikacích. Místy je průchodnost (zejména pro pěší, částečně pro cyklisty) obtížnější, 
neboť spojení místních částí a centrální části města je možné (výhodné) pouze po hlavní komunikaci.   

DK1 Přerušená polní cesta mezi Jakatařem a Milostovicemi. Úsek na území Jaktaře chybí (ve vlastnictví 
SPÚ), polní cesta v Milostovicích končí slepě v poli. V r. 2013 provedena výsadba ořešáků.  

DK2 Chybí propojení pro pěší a cyklisty mezi Opavou a Komárovem – v řešení příprava cyklostezky (doposud 
dokončen úsek v Komárově podél hlavní silnice). 

DK3 Omezené napojení mezi Opavou (Jaktaří a Vlaštovičkama) – pouze po hlavní komunikaci. 

DK4 Složitější propojení mezi Milostovicemi a Vlaštovičkama. 

DK5 Složitější propojení Kylešovic a Komárova (pro pěší a cyklisty) 

DK6 Napojení do Raduně pouze po hlavní komunikaci – vhodná by byla oddělená komunikace. 

DK7 Přirozeně vyšlapaná cesta přes pole od Silagry ve směru k benzínce na Hradecké 

DK8 V plánu cyklostezka z Opavy do Otic. 

DK9 V plánu cyklostezka z Opavy do Oldřišova. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Stříbrné jezero – připravuje se revitalizace okolí Stříbrného jezera 

R2 Městské parky a Městské sady 

R3 Pás opevnění v krajině podél města 

R4 Údolí Moravice, Panský mlýn 

R5 Kaplička u sv. Anny – vyhlídkové místo  

R6 Pěší a cyklistické trasy podél řeky Opavy od Palhance po Malé Hoštice 

R7 Údolí Velké 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Lesy se nacházejí pouze v okrajových částech města (Podvihov, Komárovské Chaloupky a pak menší 
celky). Dostupné jsou dobře. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Páteřní spojení tvoří cyklostezka č. 55 podél řeky Opavy, na kterou navazují další. 

TC1 Turistická pěší trasa do Raduně je vedena v dlouhém úseku po hlavní komunikaci – nebezpečí střetu 
s automobily. 

TC2 Hradiště Kylešovice – historicky zajímavá lokalita, avšak pro veřejnost téměř nepřístupná. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

1 Záměry výsadby cyklostezek 

TZx2 Záměry pro zvýšení atraktivity krajiny popsány konkrétně v Krajinné studii Zelené hradby Opava a 
městské části 

TZ2 Revitalizace Stříbrného jezera 
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Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Množství zeleně v krajině města nedostatečné. Je řešeno v rámci Krajinné studie Zelené hradby Opava 
a městské části. Probíhá postupná realizace. 
Vysoký počet prvků ÚSES navržených, ale nerealizovaných. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Problematika povodní a eroze podrobně řešena v rámci projektu Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy 

VP1 Aktuálně řešeno zvyšování kapacity koryta řeky Jaktarky/Velké. Na toku také lokalizována suchá vodní 
nádrž. 

VPx2 Protipovodňová ochrana řešena na úrovni celého povodí řeky Opavy nad městem – v kompetenci 
Povodí Odry, s.p. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Viz VPx 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EPx Problematika povodní a eroze podrobně řešena v rámci projektu Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Viz EPx. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Těžba na území města neprobíhá. 

T1 V ÚP lokalizována plocha KY-Z19 pro těžbu štěrkopísků. Zahájení není zatím v plánu (v minulosti 
nesouhlas veřejnosti). 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Nenacházejí se zde problémové lokality. Poddolované území je v lokalitě Stříbrného jezera – po těžbě 
sádrovce. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

Bx Na území města několik nevyužívaných nebo jen málo využívaných objektů – většina z nich je 
v intravilánu (např. sýpka u Západního nádraží, Karnola, menší objekt na bývalé točně na Olomoucké, 
Dukelské kasárny ...). V krajině tyto problémové lokality nejsou – objekty využívány.   

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

Kx Zátěže území popsány v textu zprávy 

Černé skládky 

CS1 Nelegální skládky odpadu menšího rozsahu postupně odstraňovány. Výskyt např. u objektů opevnění 
(bezdomovci) 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DPx Řešeno podrobně v rámci studie Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí 
ORP Opava - sledované jevy ÚAP, jejich charakteristiky: jev 17 - oblast krajinného rázu, jev 18 - místo 
krajinného rázu, jev 23 - významný krajinný prvek ze zákona. 
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Dominanty negativní 

DN1 Viz DPx 

Vyhlídková místa 

V1 Kaple Sv. Anny 

V2 Vyhlídka u hřbitova (Šibeník) 

V3 Vyhlídky na město v severní části území 

  

Poznámky 

x 

  

Souhrn 

x 

 

  

Objekty bývalého opevnění bývají místem černých 

skládek. 

Jedna z mnoha místních komunikací v krajině. 

Vhodné pro výsadbu doprovodné zeleně. (směr 

Chlebičov) 

 

 
Pohled na Opavu z jihu 
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Kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři – významná kulturní dominanta této části města 

 

 
Stará točna na Olomoucké ulici – dnes nevyužívaný objekt s černou skládkou a nocležiště bezdomovců 

 

  

Meandrující tok Jaktarky – důležitý přírodní prvek krajiny 

města. 

Srub v Jaktaři. Bunkry jsou pro Opavu a Opavsko 

typickým prvkem, v tomto případě dokonce 

prostorovou dominantou 
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Fotovoltaická elektrárna v Jaktaři – v Opavě je více těchto lokalit, které zhoršují výraz sídla v krajině. Aktuálně se 

nové areály s výjimkou střech již nepovolují.  

 

 
Přerušená polní cesta z Jakatře do Milostovic – cesta pokračuje vzadu u bunkru. V majetku SPÚ, nutné dořešit 

majetkové vztahy 

 

 
Zemědělská krajina s minimem zeleně – typický obrázek pro krajinu města (Jaktař nad Velkou) 
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Základní informace 

Obec Otice 

Datum šetření 18.5.2017 Místo konání Obecní úřad 

Respondent Vladimír Tancík Kontakt (tel.) 553 791 122 

Tazatel Zdeněk Frélich, Eva Birgusová Kontakt (e-mail) starosta@otice.cz  

Základní informace o obci 

Územní plán Schválen v prosinci 2016 

Pozem. úpravy Podána žádost, zatím se nic neděje 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a 
protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Opavsko severozápad 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Obec se ze severu těsně přibližuje městu Opava, prakticky ze všech stran je však obklopena bloky orné 
půdy, které spolu s výrobními areály (včetně FVE) na okrajích obce snižují estetickou hodnotu krajiny.    

DK1 Na území obce zasahuje koridor jižního obchvatu Opavy a ve výhledu je také obchvat obce. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Přírodní památka Otická sobka (Kamenná hora) na západě obce a řeka Hvozdnice 

R2 Polní cesta ve směru na Opavu – Školní statek. 

R3 Naučná stezka Hvozdnice 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

 Nízký výskyt lesů v okolí obce, dobře dostupný je les na Kamenné hoře. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Otická sopka – dobře dostupné 

TC2 Údolí Hvozdnice (ve Slavkově) 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 V přípravě cyklostezka ve směru na Opavu. 

TZx V územním plánu vymezeny 4 cyklostezky/trasy N1 až N4 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Obec se nachází v převážně zemědělské krajině s nízkým výskytem zeleně. V předchozích letech 
proběhlo několik výsadeb (např. ve směru na Opavu k Olomoucké ulici.) 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Problematika byla řešena na podrobné úrovni v rámci projektu Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obcí Mikroregionu Hvozdnice. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Viz výše uvedená studie. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Eroze na svažitých pozemcích v západní části katastru obce (za silnicí II/443) – bez ohrožení zástavby. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Viz výše uvedená studie. 

mailto:starosta@otice.cz
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Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Těžba neprobíhá 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Sesuvné území potenciální na okraji Otické sopky – lokalita nepředstavuje problém. 

S2 Sesuvné území v západní části zastavěného území – lokalita nepředstavuje problém. 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál bývalého vepřína na okraji zástavby v jihozápadní části obce. V soukromém vlastnictví – 
připravuje se jeho využití pro obytnou výstavbu (nepředstavuje problém). 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Nejsou přítomny žádné problémové lokality. Poblíž cesty na Uhlířov je lokalita využívaná zemědělci – 
silážní jáma. 

Černé skládky 

CSx Ne 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kaple sv. Tadeáše ve směru na Opavu 

DP2 Kamenná hora (PP Otická sopka) 

Dominanty negativní 

DN1 Fotovoltaická elektrárna 

DN2 Pohledově výrazný areál zemědělského družstva Otice. 

Vyhlídková místa 

V1 x 

Poznámky 

 FVE na poli ve východní části obce. 

 Lokalita Rybníčky s převahou funkce výrobní 

 V severní části obce omezen rozvoj obce díky vyšší hladině spodní vody. 

Souhrn 

 Krajina obce převážně zemědělská s nízkým podílem zeleně. 

 Přírodní dominantou je Kamenná hora (PP Otická sopka) a na ni navazující údolí meandrující řeky 
Hvozdnice. 

 Velké plochy výrobních areálů v jižní části obce a v lokalitě Rybníčky. 

 Vysoká intenzita dopravy v obci – řešitelná realizací obchvatů Opavy a Otic (výhledově) 
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Údolí Hvozdnice na okraji zástavby (západní část). Vlevo svah Otické sopky. Vpravo se rozkládá hřiště a louka. 
Řeka rozvodněna na konci dubna 2017. 

 

Přístupová cesta na Otickou sopku.  
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Brownfield – areál bývalého vepřína na západním okraji zástavby, oplocený, zatím nevyužitý, ale využití je 
připravováno soukromým investorem.  

 

Solitérní strom v poli (jihovýchodní část obce, pod střelnicí), jako krajinný prvek. Vzhledem k rozlehlosti ploch 
orné půdy je však výskyt podobných prvků v krajině nedostatečný. 
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Pohledově exponovaný výrobní areál na jižní straně obce je částečně zakryt vzrostlou zelení. Výsledný dojem 
působí mnohem kultivovanějším dojmem. 

 

 

Polní cesta dělící rozsáhlou plochu orné půdy mezi silnicemi „K Rybníčkům“ a „Hlavní“ navazující na výrobní 
areál v jižní části zastavěného území obce. Cesta poskytuje příležitost k doplnění liniové zeleně, které je v tomto 
území nedostatek. 

 

 

Fotovoltaická elektrárna je výrazným prvkem v krajině. 
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Základní informace 

Obec Pustá Polom 

Datum šetření 20.4.2017 Místo konání Slezská 94 

Respondent Starosta obce Vl. Grussmann Kontakt (tel.) 777 660 018 

Tazatel Javorková, Frélich Kontakt (e-mail) starosta@pustapolom.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Před schválením 9.5.2017 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne. 

   Další související dokumentace  Ne. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Perfektní dostupnost. Bez záměrů. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Stezka do Zátiší (hospůdka) - stezka doplněna lavičkami a zálivy. 

R2 Budišovské skály. Také cesta do lokality Zátiší. 

R3 Údolí říčky Seziny. 

R4 Penzion Setina – lesní cesta do údolí setiny 

R5 Panský mlýn (na hranici s k.ú. Kyjovice) 

R6 K chráněnému dubu – směr Přerovec/Sedlinka 

R7 Vyhlídka u kříže 

R8 Lyžařský vlek – v létě se zde konají slavnosti 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Dostupné 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Chybí propojení s vedlejší stezkou. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Záměr vybudování chodníku podél hlavní komunikace k lesní cestě k dubu – oddělení pěších od silniční 
dopravy. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Obec se snaží vysazovat zeleň ve velkém množství a již je málo vhodných lokalit. 

Z1 Nově vysázená alej směrem na Budišovice. 

Z2 Obnovení aleje na Hlubočec 

Z3 Švestková alej na Kyjovice, letos proběhne dosázení.  

Z4 Výsadba zeleně kolem kompostárny. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Mírné rozlivy na zatravněnou plochu – bez ohrožení zástavby. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Suchý poldr – již zrealizovaný. Pod ním bažiny a vlhké louky, zvažovalo se zde jezírko. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Díky výstavbě suchého poldru již není evidována eroze ohrožující intravilán. 

EP2 Na severu výrazná eroze, odtok směřuje do lesa, obec neohrožena. 
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Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Ne 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Vysoká prašnost na hlavních cestách díky dopravě z těžby kamenolomu v Bohučovicích.  

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Téměř opuštěný areál Nový dvůr – v soukromém vlastnictví, využití pouze částečné, ale obec nemá 
záměr. 

B2 Býv. zemědělské družstvo Zemspol Pustějov. Areál částečně využívaný, dále nevyužívaný kravín. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

Kx Ne 

Černé skládky 

CSx Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel sv. Martina 

DP2 Zalesněné místní horizonty okolo téměř celé obce.  

DP3 Liniová zeleň podél cest – především ovocné stromy 

Dominanty negativní 

DN1 Vysílač 

DN2 Chátrající objekty v areálu Nového Dvora 

Vyhlídková místa 

V1 Vyhlídka u kříže 

  

Poznámky 

x 

  

Souhrn 

 Zajímavá obec s vysokým množstvím zeleně i míst pro aktivní trávení volného času v přírodním 
prostředí.  

 Krajinu obce je možné průběžně doplňovat o drobnější liniové prvky. 

 Žádoucí je využití areálu v Novém Dvoře, které je však v soukromých rukou. 

 Severní část obce je zemědělsky využívaná. Bloky orných půd jsou rozsáhlé bez krajinotvorných prvků 
jako např. meze, které by rovněž snížily jejich erozní smyv. 
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Pohled na východní část obce ze silnice vedoucí od Kyjovic. Chybí trasa pro pěší, případně chodník podél 
komunikace. V plánu obce je během letošního roku dosázení švestkové aleje podél komunikace (Z3). Negativní je 
vysílač na obzoru a dlouhé nepřerušené bloky orné půdy. 

 

B1 – Areál Nový Dvůr. 
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Pohled na východní část obce ze silnice II/4679., bloky orných půd dosahují souvislé délky až 1 km. Negativní 
dominanta na pravé straně – vysílač. 

 

Pohled ze stejného místa avšak opačným směrem (na západ).  Opět jsou vidět souvislé bloky orné půdy, na 
kterých probíhá výrazná eroze. Smyv zpozorován ve spodní části bloku blízko komunikace II/4679.  
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Pohled na nově zrealizovanou suchou retenční nádrž v západní části obce.  

 

B2 – Areál bývalého zemědělského družstva Zemspol Pustějov. Areál v porovnání s areálem B1 není v krajině nijak 
výrazný, přesto by mohl být v některých částech doplněn zelení. 
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Základní informace 

Obec Raduň 

Datum šetření 20. dubna 2017 Místo konání OÚ Raduň 

Respondent Ludmila Juráňová Kontakt (tel.) 553 796 125 

Tazatel Z. Frélich, M. Javorková Kontakt (e-mail) radun@radun.cz  

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 7.12.2015 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Nejsou v plánu 

   Další související dokumentace  x 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Přístupnost je dobrá – obec obklopena lesem a zámeckým parkem. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Areál zámeckého parku – zámek, Oranžérie, barokní sýpka, kostel Nejsvětější Trojice, zámecký park, 
Zámecký rybník, Kameník, restaurace Raduňka (včetně wellness), přírodní park Moravice, pěší, cyklo a 
běžecké trasy – oblast rekreačního zázemí jak pro místní obyvatele, tak z širšího okolí Opavska  

R2 Raduňské rybníky – soustava vodních ploch, biocentrum, tůně pro obojživelníky, naučná tabule, žlutá 
turistická trasa, prostor pro rekreaci 

R3 Vyhlídka u hřbitova včetně chodníku, laviček a infotabule. 

R4 Údolí Raduňky – prostor pro aktivní rekreaci v přírodním prostředí 

R5 Táborová lokalita 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lx Dobře přístupné 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Zájem oddělit cyklistickou dopravu od automobilové při cestě na Opavu – stávající bezpečnostní riziko. 
(Zájem vybudovat podélně vedenou oddělenou cyklostezku) 

TC2 Cyklotrasa na Suché Lazce je ve špatném stavu. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Viz TC1 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Množství zeleně dostatečné, řešeny jsou průběžné obnovy. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Při vyšších srážkách a zvýšených hladinách vodních toků je nutné regulovat množství vody v Raduňce i 
s pomocí rybníku. Částečně ohroženy 1-2 domy, avšak celkově je riziko spíše nízké. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZx Ne. V minulosti proběhla revitalizace vodního toku Raduňky. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Splachy z polí nad školou ve směru od Vršovic 

EP2 Lokalita ohrožená erozí, avšak nepotvrzeno ze strany starostky (plocha mimo zástavbu). V terénu 
ověřeno, viz. Obr. 2. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

mailto:radun@radun.cz
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EZx Jsou navržena ve studii města Opavy v lokalitě EP2, nejsou v plánu – mimo kompetence obce. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx x - nejsou 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál bývalého JZD je aktivně využíván několika místními firmami (není problém). 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

Kx Ne 

Černé skládky 

CSx Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel Nejsvětější Trojice 

DP2 Zámek 

DP3 Zalesněné údolí Raduňky s okolními svahy a meandrujícím tokem – součást přírodního parku Moravice 

Dominanty negativní 

DNx x – výraznější nejsou 

Vyhlídková místa 

V1 U hřbitova 

  

Poznámky 

 Řeší se kanalizace obce 

 Zhoršená kvalita ovzduší v níže položených lokalitách díky vytápění nekvalitními palivy. 

  

Souhrn 

 Obec je atraktivním místem pro rekreaci a cestovní ruch pro obyvatele Opavska a širšího okolí – vysoká 
koncentrace přírodních, kulturních a historických hodnot vytváří předpoklady pro aktivní rekreaci. 

 Přírodní a estetické hodnoty jsou chráněny v rámci přírodního parku Moravice a územního systému 
ekologické stability (Raduňské rybníky) 

 Nebyly identifikovány významnější problémy s výjimkou kvality ovzduší z lokálních topenišť (nekvalitní 
paliva)   

 Severní část obce je zemědělsky využívaná. Chybí zde cesty pro pěší a doprovodná zeleň.  

 

 

 

Pohled na severní část obce. Výrazné jsou bloky orných půd o velké rozloze. Chybí zde zeleň ve formě mezí či 
remízků.  
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Pohled na východní část od obce. Blok je erozně ohrožen, v údolnici byl zpozorován mírný erozní smyv. Erozní 
částice spolu s odtokem zanášení cyklostezku na levé straně. Povrch stezky je ve zhoršeném stavu (TC2). 

 

VP1 – Místo, kde při vyšších srážkách dochází k rozlivu Raduňky a ohrožení zástavby.  



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

145 

 

 

 
 

 

B1 – Areál bývalého JZD na příjezdu do obce.  

 

Pohled západně od obce na zemědělsky využívanou krajinu. Na silnici vpravo je záměrem obce oddělit cyklistickou 
dopravu od automobilové (TC1). 
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Základní informace 

Obec Skřipov 

Datum šetření 12.5.2017 Místo konání Skřipov 

Respondent Ing. Radim Čech - starosta Kontakt (tel.) 553 034 576 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) ouskripov@email.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 2016 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne, zatím je ani vlastníci nijak moc nechtějí, necítí 
potřebu 

   Další související dokumentace  Ne 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Obecně je dostupnost krajiny dobrá, v blízkosti jsou lesy, chybí dořešit několik úseků – viz níže. Mnohé 
stezky – cesty naznačená v podkladových mapách dnes již nejsou. 

DK1 V západní části obce vede cesta pro pěší směrem k rybníku (R1 - Balaton), cesta je lemovaná alejí (Z1), 
kousek k rybníku ale chybí (DK1) – je zde jenom vyšlapaná stezka v poli. Obec chce chybějící část 
dořešit – domluva/směna s majiteli pozemků. 

DK2 Chybějící propojka mezi stezkami (Z1 a Z2), vytvořil by se kratší okruh pro procházky. Nová stezka by 
byla taká lemovaná alejí. 

DK3 V severní části obce – nyní je zde také jenom vyšlapaná stezka v poli k lokalitě R3 (K Rybníčku). Záměr 
na vybudování plnohodnotné stezky. 

DK4 V severní části obce – plán na realizaci stezky vedoucí mimo silnici k potencionálnímu hřbitovu. 

DK5 Východní část obce – vylepšení přístupu k rybníku (R7), který je hodně využívaným cílem, ale špatně 
dostupným. Rybáři se zde potřebují dostat i s auty, pěší chodí po poli a ničí výsadbu. Cesta naznačená a 
mapě zde není. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Rybník „Balaton“ v západní části obce. 

R2 Okruh směrem na Lesní Albrechtice – pivovar, Hradec  

R3 „Do Rybníčků“ – nyní už tam rybník není, ale chodí zde často škola, školka a obyvatelé ze severní části 
intravilánu. 

R4 Taky zajímavé místo, ale není tak často navštěvované. 

R5 Hrabství – pila a okolní lesy, dá se velmi dobře dojít až „Ke třem bukům“. 

R6 Hrabství – dobře dostupný les na sever od intravilánu. 

R7 Hrabství – rybník Ešik – je bohužel velmi špatně dostupný – viz DK5. 

R8 Hrabství – stará požární nádrž, je v plánu ji zatraktivnit, včetně výsadby stromů. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Ano, případné neprostupnosti viz výše. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Dostupnost a propojenost je relativně dobrá, nedostatky a záměry viz výše. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 STAV: Alej kolem cesty k rybníku. 

Z2 ZÁMĚR: Kolem cesty k lesu. 

Z3 Alej 

Z4 ZÁMĚR: Po realizaci DK1 by zde byla alej 
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Z5 STAV: Hrabství  - klem polních cest 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Při výjimečných situacích došlo k vybřežení toku, není to ale nic častého. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ne. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Obec je na kopci, oblasti vyznačené jako erozně náchylné odpovídají realitě, zemědělci hospodaří 
v souladu s konfigurací terénu. Žádné výrazné problémy s erozí zde tedy nejsou. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Ne. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Pouze malé bývalé lomy, které nejsou vůbec problémem. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Vodojem – je již ZLIKVIDOVANÝ – ZRUŠIT ZÁZNAM. Pozn.: je lokalizován JINDE, než bylo uvedeno 
v podkladech – v mapě je zaznačen v ploše ZD, ale ve skutečnosti byl jinde. 

B2 Areál ZD – nyní je ještě využíván, ale POTENCIÁLNĚ může být BF, Hradecká. která zde sídlí, se plánuje 
přesunout do Branky. Obec chce/již nyní využívá pouze malou část areálu jako sběrný dvůr a technické 
zázemí – zbytek bude BF. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Členitá a rozmanitá krajina. 

Dominanty negativní 

DN1 Funkční vodojem. 

DN2 ZD - Kolem něj by bylo vhodné vysázet zeleň 

DN3 Areál firmy HON – výroba nábytku – je zde vysoký cyklon (technologie výroby) 

DN4 Drůbežárna BEST 

DN5 Nelegální podnikání – na pozemku jsou kamiony, železný šrot – pohledově negativní. 

Vyhlídková místa 

V1 Altánek (LČR) – výhled 

  

Poznámky 

P1: nepovolené podnikání – na soukromém pozemku – parkují kamiony, je zde skládán železný šrot – řešilo se 
to i s odborem ŽP – ale marně, jedná se i o pohledovou závadu (viz DN5). 

  

Souhrn 

Obec má ve své blízkosti hodnotné lesy a četná zajímavá rekreační místa. Jejich dostupnost je relativně dobrá, 
v některých případech tomu tak není a obec má v plánu chybějící úseky přístupových cest doplnit, včetně 
osázení alejemi. Komplexními pozemkovými úpravami to řešit nepotřebují, snaží se domluvit. Rozptýlené 
zeleně je v krajině dost, jsou zde i plány na další dosadby. Vodní hospodářství vzhledem k poloze obce na kopci 
je bez větších problémů, eroze na zemědělské půdě díky relativně dobrého hospodaření zemědělců je také pod 
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kontrolou.  
V podkladech uvedený brownfield (vodojem) je již zlikvidovaný (byl i na jiném místě, než ukazuje mapa). 
Novým potenciálním BF se může stát areál ZD. 
Pozitivní dominantou je zde samotná členitá krajina, je zde i několik negativních dominant, které ovšem nejsou 
ničím výjimečné a jsou nutné k zachování zaměstnanosti a infrastruktury, možné je jejich pohledové zakrytí 
vegetací. 

 

 

Úseky, které jsou problematické z hlediska dostupnosti. SKŘI_DK2 a SKŘI_DK5 představují chybějící části 

stezek/polních cest. Dosažení častých cílů procházek je nyní možné jen vyšlapanými pěšinami. Realizace záměrů 

plnohodnotných stezek v těchto oblastech, včetně výsadby doprovodné zeleně jednak zlepší přístupnost 

jednotlivých cílů, jednak vytvoří další krajinotvorný prvek. 

 

 

SKŘI_Z1 Nově vysazená alej kolem pěší stezky k rybníku v západní části obce působí v krajině velmi pozitivně. 
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SKŘI_ Z2Polní cesta, kolem níž je plánována také výsadba aleje. Zatraktivní se tak přístup z intravilánu obce 

směrem k altánku (V1) a do blízkého lesa. Zároveň vznikne hodnotný krajinotvorný prvek. 

 

Při příjezdu do obce od jihu dominuje pohledově areál nábytkářské firmy HON (SKŘI_DN3) a věž vodojemu 

(SKŘI_DN1). 

 

Při příjezdu do obce ze západu (od Hrabství) dominuje opět vodojem (SKŘI_DN1) a areál zemědělského družstva, 

který je v součastné době ještě využíván, ale představuje potenciální problém. 
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SKŘI_P1_DN5 Na soukromém pozemku nelegálně parkují kamiony a je zde skladiště kovového šrotu. 

 

SKŘI_DN4 Výrobní areál firmy BEST (živočišná výroba) na hranici obce Skřípov a Jakubčovice přes svou rozlehlost 

nepůsobí rušivě. 
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Základní informace 

Obec Slavkov 

Datum šetření 7. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Slavkov 

Respondent Vladimír Chovanec - starosta Kontakt (tel.) 553 797 067 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) slavkov@iol.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Nyní bylo schváleno zadání Změny č. 2, ÚP 
zpracovává p. arch. Bencurová  

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování JPÚ zastupitelstvo neodsouhlasilo, neprobíhají tedy 

   Další související dokumentace  Studie PBPO (EKOTOXA), Studie Povodí Odry 
(pravděpodobně), kterou má k dispozici arch. 
Bencurová – studie řeší návrhy na Hvozdnici 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

 Dostupnost krajiny není problém. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Naučná stezka Hvozdnice – dá se tam dojít z obce, 2-3 varianty jak se tam dá dostat. 

R2 Sv. Anna – na rozhraní katastru, dobře dostupná od hřbitova po nezpevněné polní cestě 

R3 Zlatníky – dostupné bez problému po cestě 

R4 K lesu V Háji – méně navštěvované, ale je to taky občasný cíl, dobře dostupný 

R5 Otická sopka – velmi dobře dostupná od hřiště 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Hvozdnice - dobře dostupný 

L2 Hněvošický háj - dobře dostupný 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

Je zde dobrá síť cyklostezek, tam kde chybí, využívají se stávající komunikace 

TC1 Cyskostezka na Uhlířov 

TC2 Cyklostezka k psychiatrické léčebně kolem zahrádkové osady do Jaktaře – jsou zde různé alternativy 

TC3  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Cyklostezka Slavkov – Opava – je naprojektovaná, mají na ni územní rozhodnutí, ale někteří vlastníci 
pozemků nesouhlasí. Proto se začalo jednat s ŘSD, aby bylo možné stezku posunout blíže k silnici a 
vyhnout se jednání s vlastníky. Tato cyklostezka by umožnila příjemné dojíždění do Opavy i za prací. 

TZ2 Cyklostezka Opava – Jakoartovice – podél Hvozdnice – je také naprojektovaná, včetně územního 
rozhodnutí 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zeleně v intravilánu je dost, mimo v podstatě taky, postupně dosazují aleje. 

Z1 Studie ing. Rychtára na zeleň v zámeckém parku. Teď tam je sad, který chtějí ještě doplnit tak, aby 
zde bylo příjemné prostředí pro seniory (je zde dům pro seniory). 

Z2 STAV: v roce cca 2015výsadba třešňové aleje směrem na Zlatníky. 

Z3 Slavkov – Opava – chtěli do stávající stárnoucí třešňové aleje dosadit třešně, nesouhlasí s tím ale 
ŘSD. 

Z4 STAV: Výsadba iniciována myslivci. 

Z5, 6 Postupně obnovují a dosazují. 
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Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Návrh na zpevnění břehů Hvozdnice – má jej k dispozici arch. Bencurová, která zpracovává ÚP 

VP2 Úprava břehů Hvozdnice – viz výše. 

VP3 Jedno z nejohroženějších míst – lokalita Trní. 

VP4 Dle studie PBPO je zde navržena zóna řízeného rozlivu, je to stále problematické místo, které je 
potřeba řešit. 

VP5 Během přívalových srážek dojde k ucpání kanalizace, dochází i k přelití rybníka Pod Kavalem. 

VP6 Pozemek mezi rybníky je často zamokřený. Obec čistila zanesený náhon. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Viz VP1, VP2 - Návrh na zpevnění břehů Hvozdnice . 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Zanášení příkopů – viz lokalita VP5. 

EP2 Vodní nádrže – problém rybníka Pod Kavalem (také VP5). 

EP3 Zástavba – lokalita VP3 – Trní – ta je ohrožena řekou Hvozdnicí. 

EP4 Další lokality  - ohroženy přívalovými dešti – VP 4-6. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Obec znovu osloví zemědělské subjekty s požadavkem na hospodaření podle návrhů dle Studie 
proveditelnosti PBPO – ve stanovených oblastech aplikovat agrotechnická opatření. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál zemědělského podniku – zatím je ještě fungující, ale představuje potenciální brownfield. Již 
nyní je využíván pouze částečně, letos je plánován přesun kravímu do Uhlířova a dojde tedy k 
ukončení činnosti. Nechtějí jej využívat jako průmyslový areál, ideální by bylo mít zde prostor pro 
výstavbu rodinných domů. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

 Ne 

Černé skládky 

CS1 Vyvážení se zde pravidelně pneumatiky. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 kaplička u cesty – kaple Sv. Barbory 

DP2 památné poutní místo – boží muka s obrázkem Panny Marie 

DP3 Svatá Anna 

Dominanty negativní 

DN1 2x vodojem 

DN2 Bylo zde silo v areálu zemědělského podniku, už není. 

Vyhlídková místa 

V1 Větřák 

V2 krásný výhled až na Opavu. 

V3 Výhled ze Svaté Anny. 
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Poznámky 

Plánují intenzifikaci ČOV – její přestavbu na mechanickou, realizace závisí na tom, jestli dostanou dotaci. 
 
Střety zvěře: Na silnici směrem na Hertice – jsou zde časté střety se zvěří, navrhovali umístění dopravní značky, 
neúspěšně. 

 
Souhrn 

V intravilánu obce Slavkov se nachází několik lokalit, které jsou ohroženy nadměrných povrchovým odtokem. 
Pro tyto lokality jsou řešení již buď navržena, nebo jsou zpracovávány studie, které tato řešení navrhnou. 
Na území obce se nachází dostatečný počet míst, která jsou vhodná jako cíle pro krátkodobou rekreaci. Tato 
místa jsou také dobře dostupná. Velmi významným cílem je údolí Hvozdnice. Slavko má také několik 
významných vyhlídkových bodů.  
Obec nemá v současné významnější problémy s brownfieldy a kontaminacemi. Stávající černá skládka 
pneumatik je průběžně řešena. 
 

 

 

 

 

 

 

SLAV_VP5 – Rybník Pod Kavalem - během silných přívalových srážek zde dochází k akumulaci vody, důvodem je 
nedostatečná kapacity kanalizace. Občasné případy také přelití hráze. V pozadí půdní blok se zvýšeným 
ohrožením půdní erozí. 

SLAV_VP3 – chatová oblast Trní, která je zaplavována při vysokých vodních stavech řeky Hvozdnice. 
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Pohled na Slavkov od jihovýchodu. Z tohoto směru dominuje především zemědělský areál a vodárenské věže. 

Převážná část intravilánu obce se nachází za horizontem. 

 

 

 

 
 

Půdní blok na západní hranici intravilánu. Sběrné místo občasného zatopení zástavby v okolí ulice K Větřáku. 
V současné době probíhá zpracování studie vedoucí k navržení opatření zabraňujícím těmto záplavám. 
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Základní informace 

Obec Služovice 

Datum šetření 18.5.2017 Místo konání Obecní úřad 

Respondent Petr Weczerek Kontakt (tel.) 553 762 158 

Tazatel Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail) obec@sluzovice.cz  

Základní informace o obci 

Územní plán Platný z roku 2002, 2 změny (druhá k r. 2012). Nový v přípravě, hotov bude na přelomu 
2017/18 

Pozem. úpravy Nepřipravují se 

   Další související dokumentace  Studie Krajina pro budoucnost (Natura Opava, 2016) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Dostupnost krajiny a okolních obcí je dobrá po polních cestách nebo cyklistických stezkách.   

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Remízek Při studánce – malý lesík v soukromém vlastnictví. Přístupný, ale zarůstající. Obec má zájem jej 
získat a upravit pro potřeby lidí. Současně se jedná o biocentrum. 

R2 Ve studii Natury je navržena naučná stezka pro pěší z obce přes vojenský areál, Vrbku, lesík Při 
studánce a zpět – s infotabulemi o obci. 

R3 Lesy Velký a Malý Borek – návštěvní místo pro lidi. Vede zde upravená cesta. 

R4 Hněvošický háj (na katastru sousední obce) 

R5 Cesta ke kapli sv. Urbana 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

 V katastru obce leží větší lesní celek Velký/Malý Borek, na katastru sousedních obcí (v blízkosti 
zastavěného území Služovic) je Hněvošický a Služovický háj. Jsou dobře dostupné.  

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Obec má zájem zrealizovat cyklostezku do Vrbky, která bude oddělena od silnice. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Naučná stezka po obci – viz R2. 

TZ2 Bývalý vojenský areál – obec má velký zájem na jeho využití. V plánu je zpracování studie na jeho 
využití. Možnostmi jsou např. agroturistika, chov a pozorování zvěře, vybudování obecního muzea 
(Slezská izba), rozhledna či jiné. Areál v majetku obce, aktuálně pronajat a částečně využíván.  

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Převažují velké plochy orné půdy. V předchozích letech však proběhla řada výsadeb liniové zeleně 
podél cest. 

Z1 V plánu obnova třešňové aleje ve směru na Hněvošice. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Kritický bod nad zástavbou obce – v r. 2016 došlo k rozlití, naplnění rybníka, zaplavení hřiště u 
obecního úřadu. Jedná se o problém. 

VP2 Ve Vrbce dochází k pravidelným splachům z polí při větších deštích z údolnice severně od zástavby. 

VP3 Dříve problémová lokalita jižně od Vrbky – nepříznivý stav byl vyřešen rozšířením kanalizace a nyní 
nepředstavuje problém. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Nad Vrbkou byl v plánu suchý poldr. JE zakreslen ve stávajícím ÚP, avšak nevhodně. Návrh nového ÚP 
umožňuje stavbu suchých poldrů i na zemědělské půdě. 

mailto:obec@sluzovice.cz
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Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Viz VP2 – ve Vrbce 

EPx V obci je řada dalších potenciálně problémových lokalit a údolnic, avšak starosta o nich neví, neboť 
vedou mimo zástavbu v obci a nepředstavují problém. (Avšak problémem může být eroze zemědělské 
půdy) 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Kromě poldru nad Vrbkou není konkrétní plán. Ale územní plán by měl jejich realizaci umožňovat. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Je zde bývalý vojenský areál. Část budov velína je využívaná jako sklady, ale jsou ve špatném stavu. 1 
budovu by chtěla obec využít jako školu. Zájmem je revitalizace budov a jejich efektivnější využití a dále 
využívat zadní přírodnější část areálu k rekreaci (rozhledna, naučná stezka, občerstvení, agroturistika 
...). Obec plánuje zpracování studie zaměřené na vhodné budoucí využití areálu. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Dříve menší skládka v lokalitě Bílá Bříza, která je dnes zavezena a bez problémů. 

Černé skládky 

CSx NE – případně pouze v malém rozsahu a průběžně likvidovány. 

 
Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel z r. 1997  

DP2  

Dominanty negativní 

DN1 Velké haly výrobních podniků na pohledově exponovaných místech 

Vyhlídková místa 

V1  

 
Poznámky 

 Problematiky krajiny obce je zčásti řešena v rámci výše uvedené studie Krajina pro budoucnost. 

 
Souhrn 

 Významným tématem a výzvou pro obec je nalezení vhodného využití pro bývalý vojenský areál. Ten je 
ve vlastnictví obce a má velký potenciál rozvoje z více hledisek – jak výrobního, tak přírodního i 
rekreačního. 

 Zajímavá lokalita lesík Při studánce slouží jako místo vycházek a má potenciál ve zlepšení současného 
stavu. Je zde i pramen. 

 Více erozně ohrožených ploch, přičemž dvě lokality představují pravidelný problém i pro zástavbu ve 
Služovicích i Vrbce. 
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Erozní rýha (po dešti) na poli ve východní části obce (Při studánce). 

 

V okolí obce se rozkládají velké bloky orné půdy s minimálním výskytem krajinné zeleně (pole v jihozápadní části 
před Služovickým hájem).  
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Přístup do krajiny ve východní části obce, u bývalého vojenského areálu. Cyklotrasa směrem ha Hněvošice a 
Kobeřice. 
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Základní informace 

Obec Sosnová 

Datum šetření 3. května 2017 Místo konání  

Respondent Roman Franek - starosta Kontakt (tel.) 554 749 501 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) obecsosnova@seznam.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Nový, do konce roku 2017 by měl být schválen. 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Zahájena JPÚ – neprobíhají. 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO (Ekotoxa) – návrhy 
nejsou přejaty do ÚP. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK Dostupnost je dobrá, nepociťují potřebu ji zlepšovat. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Velmi dobře dostupný les za hřbitovem, v severní části katastru. 

R2 Přístupová cesta k budoucí rozhledně, dobře dostupná. 

R3 Lesík v západní části katastru, častý cíl procházek. 

R4 Annina studánka – konají se zde Anenské mše, je to poutní místo, je zde i posezení, místo je dobře 
dostupné i pro turisty. 

R5 Osada Lesní domky a okolní lesy, je zde i posezení LČR. 

R6 Strakův rybník – jedná se o soukromý rybník, probíhají tady ale veřejné výlovy. v zimě se zde bruslí. 

R7 Letní areál – konají se zde taneční zábavy, country akce, obecní i soukromé akce. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Snadná dostupnost. Na katastru jsou oplocené sady, které jsou soukromé a nijak zásadně neomezují 
prostupnost. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Dobrá. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Na nejvyšším místě na katastru obce je záměr vybudovat celodřevěnou modřínovou rozhlednu. Spolu 
s rozhlednou je v plánu postavit i posezení a pod kopcem odložiště pro kola, upozornit na rozhlednu i 
na cyklostezkách vedoucích obcí. Realizace stavby závisí na přidělení dotací (euroregion Silesia), 
pravděpodobně v roce 2018. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z V obci je dostatek rozptýlené zelené, jsou zde záměry na doplnění zeleně, parčíků v intravilánu, mimo 
intravilán žádné záměry nejsou. 

Z1 U Svaté Anny proběhla dosadba dřevin náhradou za pokácené staré akáty. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP S vodními toky v obci není problém, pravidelně se čistí. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ Ne. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  
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EP1 Studií proveditelnosti PBPO byly vytipovány problematické erozní plochy, byly vypracovány i návrhy 
opatření – až do dokumentace pro DUR. Návrhy nebyly přejaty do nového územního plánu, obec necítí 
potřebu tuto problematiku řešit. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Ne. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalá těžba - Froblov, nepředstavuje problém. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Vepřín u hřiště – část pozemku je využívaná, část pozemku je v insolvenci a chátrá. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Ne. 

Dominanty negativní 

DN1 Lihovarský komín – hnízdí na něm čápi – tato dominanta může být chápána i jako pozitivní. 

Vyhlídková místa 

V1 Místo, kde je naplánovaná stavba rozhledny (viz TZ1) 

  

Poznámky 

V obci má sady a plochy firma Vitaminátor, která se zabývá zpracováním ovoce. Plošné pěstování keřů (rybízy 
apod.) představuje v krajině zajímavý a netypický prvek. 
 

  

Souhrn 

Krajina je velmi dobře dostupná, existuje zde záměr na zatraktivnění oblasti - výstavba rozhledny, která by 
mohla stáhnout turisty z okolních cyklostezek. Ve volné krajině je dostatek zeleně, záměry na dosadby nejsou. 
Jsou zde problematické erozní plochy, návrhy na opatření, která byla navržena Studií proveditelnosti PBPO 
nebyly přejaty do nového územního plánu, obec necítí potřebu tuto problematiku řešit. Areál zemědělského 
družstva je částečně využívaný, částečně chátrá. 
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SOSN_R4 Annina studánka – poutní místo v lese, kterému dominuje kaplička. 

 

SOSN_R5 Osada Lesní domky a okolní les jsou snadno dostupné po asfaltové příjezdové cestě, okolní lesy jsou 

protkány sítí lesních cest, na fotografii je patrné i posezení LČR. 
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Dráha soustředěného odtoku a eroze na orné půdě na okraji obce v blízkosti Anniny studánky. 

 

SOSN_DN1 Nepoužívaný lihovarský komín v centru obce, na kterém hnízdí čápi. Tato dominanta může být 

chápána jak pozitivně, tak negativně. 
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Ovocné keře pěstované plošně na území obce představují zajímavý a netradiční krajinný prvek. 

 

Areál bývalého vepřína je nyní částečně využíván, plnému využití brání komplikované majetkové a finanční 

poměry. 
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Základní informace 

Městys Stěbořice 

Datum šetření 2. 6. 2017 Místo konání Stěbořice 

Respondent Roman Falhar - starosta Kontakt (tel.) 722 961 610 

Tazatel Ing. Eva Birgusová Kontakt (e-mail) starosta@stěborice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok) Ano, 2010 

Pozem. úpravy Ano (rok) Ano 2016 

   Další související dokumentace  Studie přírodě blízkých protierozních opatření 
v mikoregionu Opavsko severozápad (2010-2011) 
Studie odtokových poměrů Velká km 0,0-12,8 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Dostat se z obce do přilehlé krajiny je dobré, mohlo by však být lepší 

DK2 Plánuje se propojit cestu do Jezdkovic a Nového Dvora 

DK3 Cesty jsou určeny pro pěší, hlavním podnětem a je Pozemkový úřad (u výstupy z KoPÚ) 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Kolem rybníků 

R2 V lese v Háji (slovanské pohřebiště lidu popelnicových polí z 9. Století) 

R3 Přehrada v Novém Dvoře (rybáři) 

R4 Čechový rybníky ve vlastnictví obce, o které se v současné době starají myslivci, je plánu realizovat 
vodní plochu v krajině přes KoPÚ 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Jsou lehce dostupné 

L2  

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Dostupnost je dobrá, cyklostezky nejsou, jen cyklotrasy,  

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Vybudování společné rozhledny mezi Březovou a Jamnicí (cac 2018) 

TZ2 Společná cyklotrasa mikroregionu Opavsko severozápad (2017) - odpočívadla 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Zeleně je v obci dostatek, postupně se obnovuj zeleň v intravilanu i extravilanu (stromořadí, keře) 

Z2 Dosadit alej 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Problémy s erozí jsou řešeny postupně v rámci relaizace z KoPÚ  

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Realizace vodní plochy Čechovy rybníky 

VZ2 Povodí odry plánuje poldr na Velké 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Nad ZŚ Stěbořice  

EP2 Nad Jamnicí směrem k Březové 
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 Větrnou eorzi ani prašnost neřeší 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Ano, plánují, jsou součástí realizace v rámci KoPÚ, chtějí je prosadit v praxi, problémem jsou pozemky 
ve vlastnictví UZSVM 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Těžba na katastru obce neprobíhá 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne, nenacházejí. Podolované území z dat ÚAP není známo co je to ve skutečnosti, pravděpodobně 
místo, kde se zkoušelo v historii dolovat stavební břidlice  

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Bývalý areál školního statku za zámkem, ve vlastnicví obce od roku 2015, do budoucna snad pro 
výstavbu rodinných domů  

B2 Bývalý kravín za Jamnicí, komplikací je několik vlastníků , proto se areálem nic neděje  

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Bývalá skládka směrem na Jezdkovice, v současné době paintbolové hřiště 

Černé skládky 

CS1 Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Kostel narození Panny Marie  

DP2 Arboretum Nový Dvůr 

 Záměk ve Stěbořicích 

Dominanty negativní 

DN1 nejsou 

Vyhlídková místa 

V1 Místo budoucí rozhledny, v současné době špatně dostupné 

V2 Místo v výhldem na Stěbořice, plánuje se umístit lavičku 

  

Poznámky 

 
 
 

  

Souhrn 

Obec je tvořena několika katastry, Stěbořice, Jamnice, a Nový Dvůr. V katastru Stěbořic proběhly KoPÚ, ze 
kterých se postupně realizují protierozní opatření a budují cesty, cílem je zpřístuonění pozemků, slouží však 
k procházkám. Vyhlášeným turistickým cilem je Stěbořický rybník s restaurací se zahrádkou a arboretum Nový 
Dvůr. Na jih od rybníka je komplex lesa, který rovněž slouží pro pěší turistiku, severní část je spíše určena pro 
cyklisty, kde se nacházejí jak cyklotrasy (např.Radegast Opava), tak i méně frekventované cesty, z větší části 
lemované stromy. 
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Zanedbaný zemědělský objekt  na severovýchodním okraji Nového Dvora. 

 

Při pohledu na obec z jihu dominuje areál zemědělské výroby  a věž vodojemu.  
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Krajinná zeleň v jižní části obce u potoka Velká.  
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Základní informace 

Obec Štáblovice 

Datum šetření 10. dubna 2017 Místo konání Obecní úřad Štáblovice 

Respondent p. Hoblík – starosta, p. Jedlička - 
místostarosta 

Kontakt (tel.) 602 503 858 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) urad_stablovice@seznam.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Mají zpracovaný nový, nyní jej budou vydávat 
(2017) 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne, mají zájem, obávají se ale finanční náročnosti 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO (EKOTOXA) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

Stále tady jsou místa, která nejsou dostupná, je zde snaha o obnovu starých polních cest. Některé už mají 
zaneseny v územním plánu. 

DK1 Do Mlýnku, dojde k napojení na stávající komunikaci – je v ÚP 

DK2 Opět se napojí, dojde ke zkrácení trasy, nyní se chodí kolem Hvozdnice, ale jsou to soukromé 
pozemky, nová komunikace je navržena na obecních pozemcích – je v ÚP 

DK3 Další obnovení původní cesty – není ale prioritou, není v ÚP 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

V okolí je řada cílů, které jsou místního, ale i širšího významu. 

R1 Velmi častý cíl – nejen místních obyvatel 

R2 Lesy 

R3 Les s tůňkou 

R4 Vyhlídka 

R5 Další velmi častý cíl 

R6 Lipina – je zde opravené jezírko, lavička 

R7 Posezení zbudované LČR, výhled na Opavu 

R8 Místo dostupné cestou kolem Hvozdnice, která ale vede přes soukromé pozemky, je navrhovaná 
obnova staré polní cesty, která povede přímo (vizDK2) 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

Lesy jsou dostupné, významné překážky nejsou. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

Dostupnost je dobrá, návrhy k doplnění viz DK1-3. Cíle jsou uvedeny v rámci R1-8 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Obec v posledních 10 letech vysadila kolem téměř všech polních cest aleje – ovocné stromy. Záměry dalších 
výsadeb jsou spojeny s obnovením starých polních cest. 

Z1 STAV: švestky, třešně, jabloně 

Z2 STAV: švestky, třešně, jabloně 

Z3 STAV: kolem kompostárny 

Z4 STAV:  

Z5 STAV: nové stromořadí vysazené na horizontu 

Z6 STAV: Štáblovice  -Mikolajice 

Z7 STAV: kolem rybníka – na jednom břehu se vykácely staré topoly a byla provedena nová výsadba. 
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Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

 Dva kritické body označené v mapě odpovídají reálnému stavu – představují problém. 

 Návrhy PBPO, které jsou převzaty do ÚP ze Studie proveditelnosti, řeší všechny problematické 
pozemky 

 Problémem pro obec jsou dva toky, které protékají intravilánem. 

 Lokalita Štáblovský Mlýnek mívá problém – Hvozdnice. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

 Všechna opatření v ploše, která byla navrhovaná studií PBPO, jsou zanesena do nového územního 
plánu. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

 Vodní eroze: příkopy na Vendelín a Lipinu se musí pravidelně bagrovat, protože jsou zanášeny 
bahnem. 

 Větrná eroze: Vendelín, Lipina. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

 Všechna opatření v ploše, která byla navrhovaná studií PBPO, jsou zanesena do nového územního 
plánu. 

 Zemědělci hospodaří relativně v souladu (osevy, agrotechnologická opatření). 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

 Těžila se zde jílová hlína na výrobu květináčů, místo těžby je dnes zavezeno ornicí – je to pole, nelze 
poznat, že zde probíhala těžba. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

 Ne 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

 ZD není BF – jedná se o využívaný areál, který částečně vlastní obec a částečně zemědělský podnik.  

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

 Ne, drobné černé skládky jsou zlikvidované, obec poskytuje obyvatelům komfortní sběr všech druhů 
odpadu. 

Černé skládky 

CS1 Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 5 křížů 

DP2 zámek 

DP3 bývalý lihovar, pak výrobna květináčů, nyní soukromý majetek (Kolek) 

Dominanty negativní 

DN1 Bývalá sušička v areálu zemědělského podniku 

DN2 Bývalý seník, nyní je využívaný ZD jako sušárna semen. Pokud by zde ZD chtělo přestat podnikat, 
obec by měla zájem plochu využít jako sportoviště. 

Vyhlídková místa 

V1 lepší výhled je z V2 (posunut na hranici katastru) 

V2 je zde lípa, lavička 

V3 posezení LČR (viz R7) 
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Poznámky 

 

 
Souhrn 

Blízké rekreační cíle jsou relativně dostupné, jsou zde ovšem plány na obnovení některých zaniklých polních 
cest pro lepší zpřístupnění. Zeleň mimo intravilán je v podobě alejí kolem polních cest, probíhají zde i četné 
výsadby nových alejí.  
Problematické jsou oba drobné vodní toky, které protékají obcí.  
Všechna PBPO navržené Studií proveditelnosti jsou zanesena do ÚP. Příkopy podél silnic jsou neustále zanášeny 
splachy z polí, zejména směrem na Vendelín a Lipinu. 
Bývalé ZD je plně využíváno, není tedy BF. 
 

 

 

Pohled na obec při příjezdu od Uhlířova. 
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Přístřešek u komunikace vedoucí na Lipinu slouží jako odpočinkové místo pro zpříjemnění procházek místních i 

přespolních. 

 

 

Kritický bod – drobný vodní tok v jižní části obce při vstupu do intravilánu představuje při déletrvajících 

vydatných deštích potenciální riziko. 
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ŠTAB_Z6 V nedávné době realizovaná výsadba aleje podél cesty vedoucí na Mikolajice. 

 

 

ŠTAB_R1 Častý dobře dostupný cíl procházek místních obyvatel. Blízký lesík v západní části obce, směrem na 

Mikolajice. 
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Základní informace 

Obec Štítina 

Datum šetření 30.4.2017 Místo konání Terénní šetření 

Respondent - Kontakt (tel.) 553 677 111 

Tazatel Kamil Plaček Kontakt (e-mail) starosta@stitina.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán  Z r. 2014 

Pozem. úpravy  Nejsou 

   Další související dokumentace  x 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Obec je prakticky ze všech stran obklopena rozsáhlými plochami orné půdy s omezenými možnostmi 
přístupu k volné krajině. Přírodně hodnotné lokality se nachází především severovýchodně od obce 
kolem řeky Opavy. Většina krajinné zeleně se však nachází podél vodních toků (Opava, Sedlinka) a pro 
pěší je většinou neprůchozí. Zemědělské plochy jsou orány k těsné blízkosti vodních toků a nezůstává 
zde prostor pro chodce ani cyklisty. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Okolí řeky Opavy (v omezeném dosahu) 

R2 Zeleň kolem Sedlinky v jihovýchodní části (v omezeném dosahu) 

R3 Lesy na jih od obce (za silnicí I/11) v katastru obce Nové Sedlice a Mokré Lazce 

R4 Cyklostezky jsou vedeny výhradně po silnicích II. třídy (Kravaře, Nové Sedlice, Mokré Lazce) 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

 Na území obce se lesy vyskytují v minimálním rozsahu, dostupné jsou ale rozsáhlé lesní porosty 
v katastru Nové Sedlice a Mokré Lazce 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Významnější cíle jsou mimo obec (např. lesní porosty v katastru Nové Sedlice a Mokré Lazce) 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Nezjištěny 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Zx Velmi malé množství zeleně  

Z1 Zeleň podél silnice na Kravaře 

Z2-3 Polní cesty v krajině – možné i další plochy pro výsadbu 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VPx Převážně rovinatá krajina bez problémových kritických bodů 

VP1 V r. 1997 problémy na Sedlince (díky manipulaci na VN). Při větších deštích stoupá hladina. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Nezjištěny 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EPx Zemědělské pozemky v obci nejsou erozně ohrožené. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZx Ne 
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Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx NE 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

Bx Ne 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

Kx Ne 

Černé skládky 

CSx Ne 

 
Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DPx Málo výrazné drobné sakrální stavby, křížky u cest a Kaple s. Maří Magdalény. 
Architektonicky významné stavby – rodný dům generála Heliodora Píky, bývalá pila, Zikův statek, 
budovu staré školy 

Dominanty negativní 

DN1 Intenzívní zemědělská krajina bez zeleně 

Vyhlídková místa 

V1 x 

 
Poznámky 

 V obci a jejím okolí je velmi málo zeleně - chránit současnou zeleň především kolem vodních toků 

Sedlinky, kolem strouhy ke kačenímu rybníku, směrem k řece Opavě u hranic s obcí Kravaře. 

 Vhodné výsadby a doplnění krajinné zeleně, zejména podél polních cest, hřiště, realizace plánů ÚSES 

 
Souhrn 

Rozvinutá a udržovaná obec v zemědělské krajině. 
Potenciál je ve zlepšování a oživování stavu krajiny zelení a doplněním drobných rekreačních prvků, obnovení 
polních cest a zpřístupnění přístupů do krajiny. 

 

 

Plocha u silnice II/467 (ul. Hlavní, směr Kravaře), od bunkru (na obrázku vlevo) vede polní cesta k řece Opavě. 
Plocha působí velmi zanedbaně a slouží jako příležitostná skládka pro zemědělce. 
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Stejná plocha jako na obrázku č.1 ( silnice II/467 - ul. Hlavní, směr Kravaře). 

 

Nevzhledný pohled na výrobní areál na příjezdu do Štítiny směrem od Kravař. Celkový dojem by mohla zlepšit 
vzrostlá zeleň podél areálu. 



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

176 

 

Cesta v severní části obce (u zemědělského areálu), která je potenciálním vstupem z obce do volné krajiny kolem 
řeky Opavy. Dnes je prostředí velmi nevzhledné a cesta umožňuje pouze vjezd zemědělské techniky na pole. Cesta 
nepokračuje mezi poli, plochy polí jsou zcela rozorány 

 

 

Území kolem řeky Opavy poskytuje celou řadu hodnotných krajinných prvků, ale přístup do této krajiny je 
zemědělským užíváním výrazně omezen 
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Celá řada ulic v severní části obce(z ulice komenského) představuje pouze vjezd na pole a neumožňuje vstup do 
krajiny. Plochy polí jsou zorány těsně k břehovým porostům u vodotečí nebo k jiným hranicím. 

 

 

Zpevněná cesta, která navazuje na ulici Komenského v severní části obce a která umožňuje přístup blíže k řece 
Opavě. 
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Základní informace 

Obec Těškovice 

Datum šetření 3.5.2017 Místo konání Těškovice 

Respondent Starosta Ing. Martin Sedlák Kontakt (tel.)  

Tazatel Škarková, Kadlubiec Kontakt (e-mail) starosta@teskovice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán  Platný z roku 1999, nyní zpracovávají nový – 
zpracovatel Ing. Vávra, tel.: 773 961 244 

Pozem. úpravy  Nejsou zpracovány, nemají potřebu je zadávat. 

   Další související dokumentace  - 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Členitý terén i krajina v okolí obce s dobrým přístupem. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Velmi dobře dostupný les na severu obce. 

R2 Velmi dobře dostupný les na jihu obce. 

R3 Přehrada v lese, je evidována jako vodní zdroj, má stanovené i ochranné pásmo. To limituje masivnější 
turistické využívání. 

R4 „Skála“ bývalý lom  - je zde vybudované posezení s přístřeškem, smaží se tady vaječina. 

R5 Penzion Setina – není na katastru obce, je to ale častý turistický cíl. 

R6 „Šíbrák“ – patrová díra – bývalá těžba břidlice, hasiči se o to starají. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Ano, lesy jsou dostupné. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC Oblast je protkaná sítí turistických stezek i cyklostezek. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ Ne, současný stav je postačující. 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 STAV: lípy 

Z2 STAV: vloni zasazená lipová alej 

Z3 STAV: revitalizovaná lipová alej – vzrostlé stromy jsou zároveň i pozitivní dominantou 

Z4 STAV: solitérní jasan 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Ne, vzhledem ke konfiguraci terénu. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ NE 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP Na orné půdě v okolí obce se vzhledem k celkově vysoké sklonitosti terénu eroze vyskytuje – bez 
ohrožení zástavby, proto to není chápáno jako problém.  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ Ne. eroze neohrožuje intravilán. 
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Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Probíhala zde těžba břidlice. 

T2 Probíhala zde těžba kamene. 

 Bývalá důlní díla nemají vliv na zástavbu a nepředstavuje přímé ohrožení. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne. 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Areál ZD označený v podkladech jak BF je nyní částečně využívaný, vyznačená část areálu chátrá. 
Stavba je v majetku obce, leží ovšem na pozemku jiného vlastníka, proto zde je problém s využitím. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Rekultivovaná skládka Suchý důl. 

Černé skládky 

CS Ne. 

 
Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Pozitivní zde je členitý reliéf a okolní krajina. 

Dominanty negativní 

DN1 Při příjezdu od Bítova působí negativně areál zemědělského družstva. 

DN2 Vodojem 

Vyhlídková místa 

V1 Za hřištěm 

V2 Vodojem 

 
Poznámky 

 

 
Souhrn 

Obec se nachází v členitém terénu, okolní krajina je rozmanitá. Je zde hustá síť turistických i cykloturistických 
cest, celá řada přírodních zajímavostí. Dostupnost jednotlivých míst je velmi dobrá. Zeleň v krajině je hojně 
zastoupená, dále ji vhodně doplňují stávající výsadby nových alejí kolem jednotlivých polních cest. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu zde nejsou problémy s vodními toky ani s erozí (ta neohrožuje intravilán, není tedy nijak 
systematicky řešena, ze svažitých polí je však zemina splachována do údolí). Areál ZD je částečně využíván, na 
katastru obce je rekultivovaná černá skládka. 
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Pohled na obec- členitá krajina a dostatek zeleně působí harmonicky. 

 

TESK_Z2 Vloni vysázená lipová alej podél polní cesty vedoucí od severní části zástavby k blízkému lesu. Alej bude 

vhodně dotvářet pestrou krajinnou mozaiku. 

 

TESK_Z3 Pohled na lípy u hřbitova, které tvoří v intravilánu obce pozitivní dominantu. 
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TESK_B1 Areál zemědělského družstva je částečně využíván, pohled na něj je částečně zakryt zelení, i přesto 

tvoří při příjezdu od Bítova částečně negativní pohledovou dominantu. 

 

TESK_DN2 Vodojem je obklopen břízami, v této kombinaci působí jako zajímavý pohledový prvek.  
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Základní informace 

Obec Uhlířov 

Datum šetření 5.5.2017 Místo konání Uhlířov 

Respondent starosta Jiří Švendt Kontakt (tel.) 607 503 858 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) starosta@uhlirov.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 2010, nyní Změna č. 1 - dávají do souladu s krajskou 
nadřazenou dokumentací 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne, jsou ale navrženy ve strategickém plánu obce 

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO (EKOTOAX) 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Bylo by dobré zlepšit kvaltu cesty do Branky – nyní je ve špatném stavu, po deštích je neprůchodná) 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Slavkovský les, rybníky – dostupné bez omezení. 

R2 Kolem rybníků, myslivci zde mají chatu, u které je posezení. Posezení lze využívat veřejně. 

R3 Celý les jižně od obce, dá se k němu dostat kolem rybníků. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Viz R1, R3 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Vodní plocha v lese, myslivci mají zájem ještě více toto místo zatraktivnit 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 V podstatě úsek DK1, v plánu je zlepšit zde kvalitu cesty, brání tomu však majetkové vztahy 

TZ2 Je zde v plánu odbočka z plánované cyklostezky kolem Hvozdnice, tato odbočka by zavedla turisty do 
obce. 

TZ3 Plán na postavení pergoly u stávajícího kulturního domu, cyklisté by zde mohli zajet a zastavit se. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

 Výsadba zeleně probíhala v minulých letech, nyní už nemají další nové záměry. 

Z1 STAV: proběhla zde výsadba zeleně, v rámci biokoridoru 

Z2 STAV:výsadba provedená v předchozích letech 

Z3 STAV: výsadba kolem rybníka 

Z4 STAV: nová alej vysázena od ČOV ke hřbitovu 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Teoretický kritický bod pod rybníkem nepředstavuje reálný problém. 

VP Žádné problémy na vodních tocích či vodních plochách zde nejsou. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ne 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Dochází zde k plošné vodní erozi (lokalita vytipovaná dle Studie PBPO) 

EP2 Tato plocha je problematická i vzhledem k tomu, že eroze zde se dotýká zástavby a rybníků, které jsou 
obecní a dochází k jejich zanášení.  
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EP3 Zemina se splachuje k polní cestě, která je zanášená. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Hospodaří zde převážně ZD Otice, snaží se sadit plodiny podle domluvy tak, aby minimalizovali erozi. 

EZ2  Chtěli by řešit opatření navržená k omezení problémů v lokalitě EP2, aby nedocházelo k zanášení 
rybníků, brání v tom ovšem vlastnické vztahy, pozemky navržené pro úpravy nejsou v majetku obce. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ne 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B Kravín, který je uveden jako BF je funkční, plně využívaný, byla zde postavena i bioplynová stanice a 
dále se rozšiřuje o další kravíny. Je částečně pohledově kryt vegetací. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Ne 

Černé skládky 

CS1 Ne 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Pozitivní jsou při příjezdu od Štáblovic rybníky. 

Dominanty negativní 

DN1 Kravín, částečně je kryt zelení. 

Vyhlídková místa 

V1 Pohled na údolí Uhlířova. 

V2 Pohled na okolní krajinu. 

  

Poznámky 

 

  

Souhrn 

V obci existuje dostatek míst ke krátkodobé rekreaci, místa jsou relativně dobře dostupná. Stávající polní cesty 
však bývají občas neprůchozí, bylo by dobré jejich stav zlepšit. Oživení turistického ruchu by mohlo nastat po 
realizaci plánované cyklostezky kolem Hvozdnice a zavedení její odbočky do Uhlířova. Jsou zde problémy se 
splachy zemědělské půdy, zejména do rybníků, jsou navržena opatření, jejich realizaci brání vlastnické poměry. 
Evidovaný brownfield zemědělského družstva je v současnosti plně využívaný, dokonce je ještě rozšiřován. I 
přesto, že je částečně kryt zelení, představuje negativní pohledovou dominantu. Nedostatek zeleně v krajině 
není nijak koncepčně řešen. 
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UHL_R2 Rybníky jsou v obci pozitivní dominantou, pohled od nich směrem k areálu zemědělského družstva je 

ovšem narušen. Objekt družstva je využívaný a budovy jsou v dobrém stavu, byla zde vybudovaná nová 

bioplynová stanice a zemědělská výroba je dále rozšiřována.  

 

Objekt zemědělského družstva je částečně kryt vegetací, při příjezdu do obce od Štáblovic je však stále dosti 

patrný. Velmi pozitivně zde působí stávající alej kolem silnice. 

 

 

Pohled na obec při příjezdu od Otic. Areál družstva je z této strany kryt vegetací. Patrný je pouze pro bližším 

pohledu. 
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UHL_Z4 Nedostatek zeleně v okolních velkých půdních blocích pomáhá doplnit i relativně nově vysázená alej 

podél komunikace vedoucí ke hřbitovu. 

 

 

UHL_V2 Pohled z vyhlídkového bodu V2 na Slavkov. Za dobré viditelnosti je možno vidět rovinatou zemědělsky 

obhospodařovanou krajinu okolí obce. 

 

 

Nová zástavba rodinných domků v severní části obce, v pozadí polní cesta, která zpřístupňuje plochu lesa v 

severovýchodní části obce. 
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Základní informace 

Obec Velké Heraltice 

Datum šetření 3. května 2017 Místo konání Velké Heraltice 

Respondent Jana Zechová - starostka Kontakt (tel.) 553 653 115 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) ouvelh@iol.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Platný z roku 2010 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování KoPÚ jsou zpracované pro Velké Heraltice, Malé 
Heraltice (částečně), Košetice a Sádek.  

   Další související dokumentace  Studie proveditelnosti PBPO (Ekotoxa). Návrhy studie 
jsou převzaty do KoPÚ. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Není problém. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R01 PP Hůrky – dostupná polní cestou z Velkých Heraltic, také se zde lze dostat z Malých Heraltic. 

R02 Pěkná procházka, plánují tady výhledově i novou štěrkovou cestu, aby se dalo dojít do Malých Heraltic. 
Pěkná procházka kolem rybníků. 

R03 Lokalita v Sádku. 

R04 Les s rybníkem u Sádku. Chovatelé tady mají posezení, které je využívané i školkou nebo pro letní 
tábory. 

R05 Víceúčelové hřiště v Malých Heralticích – lze se zde dostat z Heraltic (Malých i Velkých). Plán na 
dobudování zázemí (park, lavičky) a zajistit dostupnost i z dalších katastrů obce. 

R06 Košetice – cyklostezka na Šífr v Heřmanicích. 

R07 Košetice – les směrem na Sádek-Dvůr 

R08 Tábor – intravilán – kulturní dům s dětským hřištěm a zahradou – není to moc zajímavé místo. 

R09 Cyklostezka – polní cesta, po které jezdí i místní do Loděnice. 

R10 Hospoda na okraji obce – místo pro společenské akce. 

R11 Lze projít cestou až do Brumovic, cesta je spíše využívaná Brumovickými, kteří chodí do hospody 
v Táboře. 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L Ano, viz výše. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC Propojenost je relativně dobrá. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Plán na vytvoření odpočinkového místa u Horeckého rybníka, vedla by tudy (kolem rybníků i naučná 
stezka). 

TZ2 Mohla by zde vést pěkná cyklostezka směrem na Kamenec (Sádek). 

TZ3 Plán na agroturistiku, nyní se zde buduje rybník, předpokládá se, že by se využíval k rybolovu, v areálu 
budou i koně.  

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z O nových výsadbách aktuálně neuvažují. 

Z1 STAV: v letech 2005-2006 výsadba jeřabin. 

Z2 STAV: Sádek – u družstva na obecním pozemku proběhla výsadba slivoní, nejedná se o liniovou, ale 
plošnou výsadbu. 

Z3 Velké Heraltice – plán na plošnou výsadbu slivoní. 
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Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP Nejsou zde problémy. 

VP1 Kritický bod u plochy EP1 u Košetic odpovídá. 

VP2 Kritický bod u plochy EP1 u Malých Heraltic odpovídá. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ne. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Erozně ohrožená plocha u Košetic, došlo ke zlepšení hospodaření a tím i ke snížení eroze. 

EP2 Erozně ohrožená plocha u Malých Heraltic, došlo ke zlepšení hospodaření a tím i ke snížení eroze. Je 
zde navržen Studií PBPO (a i v KoPÚ) průleh, ale na jeho realizaci nejsou peníze. 

EP3 Další erozně ohrožená plocha u Malých Heraltic. 

EP4 Další erozně ohrožená plocha u Sádku, pokud se hospodaří v souladu s pravidly, nepředstavuje 
problém. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ Opatření jsou navržena v rámci zpracování Studie proveditelnosti PBPO a jsou promítnuta i do KoPÚ. 
K jejich realizaci chybí finanční prostředky. Co se týká měkkých opatření, se zemědělci se dá domluvit, 
nyní už vesměs nepoužívají na kritické plochy erozně náchylné plodiny a hospodaří podle doporučení. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Bývalá těžba písku, dnes je zde pole, bez problémů. 

T2 Plocha evidovaná jako poddolovaná, nepředstavuje žádný problém, ani se o ní neví. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B Nejsou zde, bývalé zemědělské areály jsou využívané nebo existují plány na jejich využití. 

B1 Areál pod zámkem – komíny ve špatném stavu, potenciální ohrožení. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 V poli u bunkru býval sklad agrochemikálií, prý zde docházelo k zamoření studní, nyní jsou obyvatelé 
napojeni na vodovod. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1  

Dominanty negativní 

DN1 Dva komíny pod areálem zámku – jsou ve špatném stavu (viz B1). 

Vyhlídková místa 

V1 Věž zámku. 

V2 Nejvyšší bod „Na Skále“. 

V3 Plánovaná rozhledna v Sosnové. 

  

Poznámky 

 
 

  



Územní studie krajiny SO ORP Opava 

Dotazníkové šetření 

188 

 

Souhrn 

V jednotlivých katastrech existují plochy použitelné jako turistické cíle, jejich dostupnost a množství se liší podle 
významu sídla. V obci není vybudovaná základní infrastruktura a nejsou tedy finance na „doplňkové“ akce typu 
ozelenění apod. Přesto zde existují plány na vybudování naučné stezky, které by mohla zatraktivnit zajímavá 
místa. Jsou zde problémy s erozí, byly zpracovány návrhy, které jsou přeneseny i do KoPÚ, jejich realizace není 
nyní pro obec prioritou. Nedostatek rozptýlené zeleně na jednotlivých katastrech není koncepčně řešen. Bývalé 
zemědělské areály jsou využívány, jako nový brownfield by mohl být označen objekt pod zámkem se dvěma 
chátrajícími komíny. Potenciální kontaminace studen z bývalého skladu agrochemikálií u Sádku.  
 

 

 

VHER_B1 Chátrající areál ve Velkých Heralticích pod zámkem. 

 

VHER_T2 Plocha po těžbě, nyní se kolem běžně hospodaří, plocha samovolně zarůstá náletovými dřevinami. 
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Kostel při příjezdu do Košetic představuje spolu se vzrostlými stromy krásnou pozitivní dominantu. 

 

Kritický bod v Košeticích. 

 

VHERA_EP1 Erozně ohrožená plocha u Košetic. 
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Základní informace 

Obec Velké Hoštice 

Datum šetření 19.5.2017 Místo konání Obecní úřad 

Respondent Alfons Pospiech Kontakt (tel.) 553764062 

Tazatel Zdeněk Frélich Kontakt (e-mail) info@hostice.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán  Schválen 31. srpna 2015 

Pozem. úpravy  Nejsou ani v přípravě 

   Další související dokumentace  V procesu řešení je obchvat Komárova – probíhá výběr varianty 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DKx Dobrý přístup ke kvalitní krajině v jižní části obce. Také v ostatních částech obce nebrání přístupu do 
krajiny významnější překážky. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R1 Zámecký park 

R2 Černý les 

R3 Okolí řeky Opavy 

R4 Cyklostezka a golfový areál ve směru na Kravaře 

R5 Bývalá skládka v bývalé pískovně – dnes slouží k rekreaci 

R6 Třešňová alej – procházky 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

 Minimum lesů, jsou v obecním vlastnictví, dobře dostupné. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TCx Turistických cílů není mnoho, koncentrovány jsou podél řeky a zámeckého parku, propojené jsou 
cyklostezkou č. 55 – velmi dobrá 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 V lesíku by chtěli menší naučnou stezku/trasu/zastavení 

TZ2 (R5) – areál bývalé pískovny, je zde v plánu postupný rekreační rozvoj, hřiště aj. 

  
Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z1 Obnova zeleně v zámeckém parku – stromy stárnou 

Zx Obec hledá vhodná místa pro výsadby zeleně podél polních cest, problém je domluva se zemědělci. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Podél Mlýnské strouhy je vybudována protipovodňová hráz podél zástavby obce k řece Opavě, která 
pomáhá zajišťovat protipovodňovou ochranu na Q100 

VPx Problémy s povodněmi v obci nejsou. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ne 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Býval zde problém s erozí, ale byl vyřešen vhodnými osevními postupy a voda je odváděna kanalizací. 
Jiné lokality nepředstavují problém. 

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

mailto:info@hostice.cz
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EZx Ne 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

Tx NE 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

Sx NE 

 
Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Angelika – zemědělský areál. Je využíván. 

B2 Bývalý vepřín na okraji obce. Patří obci a v plánu je jeho využití – bude vyřešeno. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Bývalá skládka v bývalé pískovně – zavezena hlínou, ozeleněna, v plánu rekreační využití. 
Nepředstavuje problém. 

Černé skládky 

CSx NE 

 
Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Údolí řeky Opavy a zeleň podél ní včetně Mlýnské strouhy. 

DP2 Areál zámku a zámecký park 

Dominanty negativní 

DN1 Elektrorozvodna na západním okraji obce  

Vyhlídková místa 

V1  

 
Poznámky 

 

 
Souhrn 

 Přírodně a rekreačně nejvíce hodnotným územím niva řeky Opavy s doprovodnou zelení, zatravněnými 
porosty, cyklotrasou, které je rekreačně využíváno. 

 Problémy s erozí nebyly potvrzeny. 

 Významnou pozitivní dominantou je zámek a okolní zámecký park, který potřebuje revitalizaci. 
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Elektro rozvodna na přístupu k obci směrem z Opavy. 

 
Drobná sakrální architektura na přístupu k obci směrem z Opavy. Novostavba kaple sv.Anny.  

 
Cyklostezka v blízkosti hřiště v jižní části obce. 
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Hangár na polním letišti tvoří výrazný prvek, ze severu je částečně zakryt vzrostlou zelení. 

 

 
Kamenný křížek u cesty k polnímu letišti. 

 
Přístup do krajiny v severní části obce přes železniční trať.  
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Základní informace 

Obec Vršovice 

Datum šetření 12.5.2017 Místo konání Vršovice 

Respondent Petr Pavlík - místostarosta Kontakt (tel.) 777 596 033 

Tazatel Pavla Škarková, Radek Kadlubiec Kontakt (e-mail) obecvrsovice@volny.cz 

Základní informace o obci 

Územní plán Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování 2014 

Pozem. úpravy Ano (rok)  /  Ne  /  Ve zpracování Ne, neplánují. Mají problémy způsobené nepřesnou 
digitalizací, každá parcela je v katastru zakreslená 
špatně, řeší se to postupně – odprodeji, odkupy. 

   Další související dokumentace  Ne. 

 
Vazba sídel a krajiny, rekreace a cestovní ruch 

Dostupnost krajiny 

Je snadné dostat se z obce do přilehlé krajiny? Omezují velké bloky orné půdy dostupnost do krajiny? Máte 
v obci nějaké záměry zlepšující přístup do krajiny?  

DK1 Ne, okolní krajina je dobře přístupná. 

Rekreace 

Kde lidé z obce tráví v krajině svůj volný čas? Kam chodí na procházky? Jaká jsou v okolí oblíbená vyhlídková 
místa? Jsou zde nějaká místa s nízkou atraktivitou, které máte zájem řešit a přiblížit lidem? 

R Obec má v okolí celou řadu zajímavých a dostupných cílů (Raduň – zámek, park, údolí Raduňky, v jižní 
části katastru rozsáhlé plochy lesa s turistickými trasami a naučnou stezkou. 

R1 Cesta k hájence s rybníkem. 

R2 Brdlice – kaple Panny Marie Sedmibolestné. 

R3 Hřiště. 

R4 Okruh do Raduně. 

R5 Údolí Raduňky. 

R6 Lesem lze po značených stezkách dojít do Jakubčovic na Šance, nebo po naučné stezce Padlých 
amerických letců k (U Američana). 

Jsou lesy v  obci snadno dostupné? Existují překážky jejich dostupnosti? (oplocené plochy, ohradníky ...) 

L1 Lesy jsou dobře dostupné. 

Turistické cíle 

Jaká je dostupnost a propojenost turistických cílů? Jaká je kvalita komunikací spojující cíle, cyklostezek, 
značených i neznačených pěších tras? 

TC1 Dostupnost a propojenost je dobrá. 

Existují v obci záměry na zlepšení turistického ruchu? (dopravní infrastruktura, soukromé aktivity apod.) 

TZ1 Ne. 

  

Ochrana přírody a krajiny 

Zeleň 

Je množství zeleně v obci vnímáno jako dostatečné? Má obec záměry na výsadbu zeleně, jsou pro výsadbu 
v obci vhodná místa? 

Z Na katastru obce se nachází rozsáhlé lesní porosty, i v severní části katastru, kde je zemědělská půda je 
dostatek rozptýlené zeleně. 

Z1 PLÁN: výsadba zeleně kolem rekonstruovaného hřiště. 

Z2 STAV: až k hájence je cca 10 let stará alej, která se udržuje. 

Vodní hospodářství 

Jsou lokality zjištěné analýzou (kritické body, dráhy soustředěného odtoku) opravdu problémové? Jsou v obci 
jiné problémy na tocích a vodních plochách? 

VP1 Ne, vzhledem k morfologii terénu. 

Existují v obci záměry ke zlepšení vodního režimu v krajině? Jaké? 

VZ1 Ne. 

Eroze 

Jsou v obci místa, kde opakovaně dochází k nadměrným erozním smyvům povrchovým odtokem, viditelným 
erozním projevům, zanášení příkopů, vodních nádrží, zabahnění komunikací, zástavby? Jaké jsou zdrojové 
plochy, dráhy? Je v obci problém s větrnou erozí, prašností?  

EP1 Ne, plochy, které jsou v podkladech vyznačeny jako erozně ohrožené jsou vesměs zatravněné, 
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zemědělci hospodaří lépe než v minulosti.  

Plánují se nebo jsou realizována v obci protierozní opatření (změny osevu, zatravnění, průlehy, meze, výsadby)? 

EZ1 Ne. 

Těžba, sesuvy 

Pokud v obci probíhá těžba, jsou s ní spojeny problémy s hlukem, dopravou, prachem apod.? Jsou známy 
záměry využití ploch po případné ukončené těžbě? 

T1 Ne. 

Nacházejí se na území obce sesuvná nebo poddolovaná území? Představují tyto lokality problém? 

S1 Ne. 

 

Brownfields, znečištění, kontaminace 

Brownfields 

Jsou identifikované brownfields skutečně opuštěné areály? Existuji v obci ještě další nevyužívané areály? 
Jsou nějaké brownfields ve vlastnictví obce? Má obec s těmito areály nějaké záměry? 

B1 Bývalý kravín – je využívaný – nejedná se o BF. 

Kontaminace 

Nachází se na území obce nějaká kontaminovaná místa nebo staré ekologické zátěže? V jakém jsou stavu? 

K1 Bývalá zrekultivovaní skládka, jedna část, která je vlastněná obcí je v pořádku, druhá část, která je 
v soukromém vlastnictví může představovat problém. 

Černé skládky 

CS1 Ne. 

 

Hodnoty v krajině 

Dominanty pozitivní 

DP1 Katastr obce leží v členitém terénu, okolní rozmanitá krajina je sama o sobě pozitivní dominantou, 
doplněna je o kaple a další sakrální stavby doprovázené zelení. 

Dominanty negativní 

DN1 Kravín, může být považován za pohledově negativní, je však využívaný a nechátrá. 

Vyhlídková místa 

V Vyhlídkové místo, které je vyznačeno v podkladech (v centru obce) NEPLATÍ. 

V1 Odpočinkové místo nad obcí. 

V2 Je zde posezení a vyhlídka na Roudný a Jeseníky. 

V3 Brdlice, vrch nad obcí s kaplí. Pěkné vyhlídkové místo. 

V4 V intravilánu – obecní zahrada. 

V5 Hřiště. 

  

Poznámky 

 
 

  

Souhrn 

Obec se nachází v členitém terénu, krajina zde je pestrá a poskytuje dostatek turistických, odpočinkových i 
pohledově zajímavých míst. Kvalita turistických cest i jejich propojení je dobré, podíl zeleně je díky rozsáhlým 
lesům a rozptýlené zeleni dostačující. Z mnohých míst je velmi dobrý výhled, až na Jeseníky. 
Evidovaný brownfield (bývalý kravín) je využívaný. V podkladech zaznamenaná vyhlídka v centru obce není 
platná. 
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VRŠ_R6 V jižní části katastru se nachází lesní porosty, které poskytují možnosti pěší turistiky. 

 

VRŠ_R2; VRŠ_V3 Kaple Panny Marie Sedmibolestné na vrchu Brdlice je jedním z blízkých cílů vycházek nejen 

místních obyvatel. 
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VRŠ_Z2 Alej kolem silnice k hájence vnáší do krajiny ještě další pohledově zajímavý prvek, vhodně doplňuje 

pohled na lesní komplexy. 

 

VRŠ_V1; VRŠ_Z2 Posezení vybudované nad obcí je zároveň místním cílem a zároveň vyhlídkovým místem. 

V pozadí je viditelné pokračování aleje Z2. 
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Kaple při příjezdu od Chvalíkovic, která v kombinaci se vzrostlými lípami vytváří pěknou pohledovou dominantu, 

která není rušena ani blízkostí zemědělského podniku.  

 

VRŠ_B1 Pohledu na obec od Chvalíkovic dominuje statek, který je využívaný a nelze jej považovat za brownfield. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu, přítomnosti zeleně a charakteru stavby se nejedná ani o zásadní negativní 

dominantu. 


