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2 Úvod 

Pro potřeby území studie krajiny (ÚSK) bylo provedeno dotazníkové šetření v řešeném území – 

správním obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Opava (přesné vymezení řešeného území 

je patrné v grafické příloze průzkumové části ÚSK). 

 

V úvodu je nezbytné konstatovat, že řešené území je poměrně specifickým územím a to jak 

s ohledem na poměry Moravskoslezského, tak i ČR (okolních krajů). 

 V prvé řadě se jedná o poměrně velké území, v MS kraji se jedná o 3. plošně největší SO ORP 
za Bruntálem a Krnovem, v rámci ČR pak 41. největší z 205 SO ORP. Největší SO ORP v ČR 
mají i přes 1000 Km2 (největší SO ORP Znojmo - 1242 km2). 

 I z hlediska počtu obyvatel (SO ORP Opava – 101646 obyvatel, je vysoko nad průměrem SO 
ORP ČR- cca 45 tis. obyvatel a SO ORP MS kraje – cca 55 tis. obyvatel. Řešené území tvoří 41 
obcí a více než 90 sídel (89 částí obce). 

 Z hlediska dopadů a fungování krajiny má velký význam hustota osídlení SO ORP Opava – 179 
obyvatel/km 2, která je výrazně vyšší než průměr za SO ORP ČR a na druhé straně mírně nižší 
než průměr SO ORP MS kraje. V úvahu je potřeba vzít i značnou váhu města Opavy na 
celkovém počtu obyvatel, takže vlastní hustota osídlení mimo Opavu se blíží průměrům ČR a 
v okolních SO ORP (Krnov).  

 Index stáří obyvatel je poměrně syntetickým odrazem demografického vývoje, SO ORP Opava 
se z tohoto pohledu blíží průměru ČR, který je mírně lepší než průměr MS kraje. Index stáří 
udává kolik osob ve věku 65 let a starších připadá na 100 osob 0-14 let (v předproduktivním 
věku).  
 

Zaměření dotazníkového šetření vycházelo z předpokládaného využití výstupu - tj. pro účely územní 

studie krajiny (ÚSK). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona, tj. je jedním ze 

základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, 

ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. ÚSK 

bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP a především 

vlastních územích plánů. Cílem studie je zejména zlepšení kvality plánování v krajině (její přiměřené 

ochrany, ale i optimální správy z hlediska udržitelného rozvoje založeného na vyvážených a 

harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností a životním prostředím).  

K tomuto záměru je nezbytné komplexní poznání těchto území, včetně názorů a očekávání 

obyvatel, definování nedostatků, omezení, možností rozvoje a změny těchto území s ohledem na 

osídlení – obyvatelstvo (běžně rozlišovaný sekundární a terciární segment krajiny, tj. antropogenně 

ovlivněný či vytvořený segment krajiny). 
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Obecně je vycházeno ze skutečnosti, že Evropská úmluva o krajině popisuje cílovou charakteristiku 

krajiny takto: „Cílová kvalita (charakteristika) krajiny znamená vyjádření požadavků a přání lidí na 

charakter prostředí, v němž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány.“ 

(přání a požadavky obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro 

danou krajinu kompetentními veřejnými orgány.“) Dále pak: „Krajina znamená část území, tak jak je 

vnímána lidmi (obyvatelstvem), jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení 

přírodních a/ nebo lidských faktorů“. Zásadní význam zde má slovo vnímání (percepce) krajiny, tj. 

rozlišování vnímání a skutečného stavu krajiny. 

Dotazníkové šetření využilo zkušeností zpracovatele získaných především na území sídel – zejména 

v Moravskoslezském kraji. Zpracování několika lokalit po sobě přináší řadu výhod, především při 

porovnání územní proměnlivosti jednotlivých odpovědí (za předpokladu minimálních změn jejich 

formulace). Validita interpretace výsledků poroste s možností srovnání s jinými studiemi krajiny.  

V dotazníku bylo zařazeno celkem 14 otázek, přičemž některé byly poměrně členité a měly i další 

podotázky (např. otázka č. 5 a 6). Celkem bylo vyhodnoceno 140 vyplněných dotazníků z 26 obcí. 

Relativní návratnost dotazníků je nutno posuzovat s ohledem na téma a distribuci dotazníku – 

v písemné podobě na úrovni obcí SO ORP a na internetu. Počet dotazníků je dostatečný z hlediska 

jejich absolutního počtu a vyplněnosti dotazníků, zejména pak pro formulaci obecných zjištění 

v regionu.  

V případě konkrétních námětů uváděných v dotazníku - na úrovni obcí (např. doporučení trasy 

cyklostezky), je nezbytné jejich odborné posouzení a prověření u konkrétních obcí v návrhové etapě, 

přitom je nezbytné (s ohledem na měřítko studie) rozlišovat „detaily“ v rámci sídel a koncepční řešení 

(s dopady na více sídel, biokoridorů apod.) dotýkající se krajiny (krajinných okrsků jako základní 

plošné jednotky krajiny). Přitom je krajina chápána jako část zemského povrchu s charakteristickým 

reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů včetně civilizačních prvků. 

V úvahu je nutno vzít i specifika současné distribuce dotazníků, stále častější odmítání dotazníků, 

nevyžádané pošty apod. Atmosféra komunikace se ve společnosti dlouhodobě zhoršuje, zejména u 

větších sídel s městskou zástavbou. Ne všechny dotazníky byly zcela vyplněny, obvykle byl počet 

odpovědí na uvedené otázky o několik % nižší než celkový počet dotazníků, což je u jednotlivých 

tabulek uvedeno.“Vyplnitelnost“ dotazníku limituje do značné míry i jeho odbornější zaměření.   
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Návrh dotazníku připravený zpracovatelem byl projednán a upraven podle požadavků objednatele, zejména 
s ohledem na cíle ÚSK. Vyplněné a odevzdané dotazníky v písemné a „internetové“ formě výstupu byly  
předány zpracovateli k vyhodnocení a interpretaci. 
Samotná interpretace zjištěných odpovědí představuje poměrně zásadní problém většiny dotazníkových 
šetření. Mnohdy poskytuje rozporuplný obraz vnímání reality jednotlivými občany, skupinami občanů,obcemi, 
kteří mají odlišné zájmy, preference, ale různě vnímají i jednotlivé pojmy, práva a kompetence.To je dále patrné 
i výsledků provedeného šetření.  
Mnohdy jsou však výsledná zjištění  i účelově interpretována, není zohledněna jejich validita, účelovost, rozdíl 
mezi názorem, skutečným - pravděpodobným jednáním a ochotou podílet se na nákladech (zejména finančních 
– „hlasování peněženkami“).  
Krajina a „hospodaření v krajině“ je sice populárním pojmem, ale na druhé straně je potřeba vnímat i naprostou 
transformaci chování člověka v krajině v posledních cca 100 letech a to i u obyvatel sídel, která jsou i dnes 
stále považována za vesnická (v minulosti v nich byla více než polovina obyvatel spojena s hospodařením 
v krajině, v současnosti obvykle již pouze několik % obyvatel). 
Obecně je možno tvrdit, že zvolený rozsah výběrového souboru zajišťuje  dostatečnou spolehlivost a získané 
odpovědí se prakticky blíží "obvyklému" názoru v řešeném území. Spolehlivost odpovědí prudce klesá tam, kde 
by byly odvozeny pouze z méně než několika desítek odpovědí (cca pod 30 odpovědí), k čemuž v řešeném 
území jako celku nedošlo.   
Na druhé straně je však potřeba vnímat skutečnost, že vrácené dotazníky nepředstavují odpovědi ze souboru 
získaného přísně náhodným výběrem, méně komunikativní (např. mladí občané) a sociálně nekooperativní 
skupiny obyvatel „odevzdávají-zasílají“ dotazníky obvykle v menším zastoupení, neúplně vyplněné. Tyto 
„mlčící“ skupiny“ jsou však mnohdy velmi aktivní při obraně svých zájmů, manipulovatelné nátlakovými, 
mediokratickými a jinými strukturami.   
Současně je však nutno mít na paměti proměnlivost názorů jakékoliv  populace v čase a to i během krátkého 
období. Obvyklé odmítání „nových iniciativ a záměrů“  pramení z „nákladů ostražitosti“ občanů. Jedná se o 
přirozenou reakci občanů na nové, nepoznané, se kterou je nutno uvažovat, vyplývající z obecných a 
dlouhodobých lidských zkušeností. Do značné míry mající i svůj odraz v oblasti ochrany životního prostředí – 
„zásadě předběžné opatrnosti“. 
U většiny průzkumů, anket se dozvídáme především obraz o percepci – vnímání problému, opřenou  o běžné, 
minulé zkušenosti, nikoli zcela  racionální a logicky navazující výpovědi o existujících jevech.  
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3 Obsah dotazníků a zjištěné výsledky 

 
V úvodu dotazníku byly zařazeny především základní identifikační otázky a obecnější dotazy, které sloužily i  
jako jeden z podkladů pro analýzu reprezentativnosti údajů. Tyto dotazy byly položeny pouze v minimálním - 
nezbytném rozsahu. 
 
Tabulka č. 1 - otázka č.1. Počet respondentů a jejich věková struktura 

Věková 
skupina Mladší 25 let 25-40 let 40-65 let 65+ let Celkem 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. abs. 

občané 3 20 23 9 55 

obce 1 24 41 1 67 

ostatní 0 9 6 3 18 

celkem 4 53 70 13 140 

podíl podíl podíl podíl podíl 

občané 5,4% 36,4% 41,8% 16,4% 100,0% 

obce 1,5% 35,8% 61,2% 1,5% 100,0% 

ostatní 0,0% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

celkem 2,9% 37,8% 50,0% 9,3% 100,0% 

 
Z tabulky je patrná zejména absence odpovědí od mladých lidí – do 25 let. Tato „demografická deformace“ je 
u podobných šetření poměrně obvyklá (malá angažovanost zájem o veřejné dění většiny mladých lidí jako 
celku) a promítá se do části odpovědí a je jim nutno věnovat pozornost i při formulaci závěrů a návrhu opatření 
k realizaci v rámci územní studie krajiny.  
 
Tabulka č. 2 - otázka č.2. Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů 

Skupina Bez maturity S maturitou Vysokoškolské Celkem 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. 

občané 10 20 25 55 

obce 2 28 37 67 

ostatní 1 7 10 18 

celkem 13 55 72 140 
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podíl podíl Podíl podíl 

občané 18,2% 36,3% 45,5% 100,0% 

obce 3,0% 41,8% 55,2% 100,0% 

ostatní 5,6% 38,9% 55,5% 100,0% 

celkem 9,3% 39,3% 51,4% 100,0% 

Vzdělanostní struktura respondentů vykazuje výrazně nadprůměrné zastoupení  obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním, zejména u respondentů z obcí a skupiny ostatní, což odráží zejména vyšší vzdělanost pracovníků 
obecních úřadů, ale i politických reprezentací. Obecně platí, že vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním vykazují v ČR zejména velká města (Praha, Brno i Ostrava) a zastoupení vysokoškolsky vzdělaných 
respondentů je u obdobných anket přibližně poloviční (v podmínkách MS kraje – ověřeno v rámci programu 
regenerace sídlišť . Zvýšený podíl VŠ vzdělaných respondentů odpovídá i poměrně odbornému charakteru 
dotazníkového šetření ?  
 
V rámci dotazníku bylo rozlišeno i postavení respondentů z hlediska vztahu ke zkoumané problematice 
krajiny. Nízký počet odpovědí skupin odborné veřejnosti a aktivistů (zástupců občanských iniciativ, ale i členů 
spolků působících v oblasti přírody – např. myslivců) vedl ke sloučení odpovědí těchto obou skupin s pracovním 
označením – ostatní.  
 
Tabulka č. 3 - otázka č.3. Postavení respondentů  

Skupina Obec 
Odborná 
veřejnost Aktivisté* Občan Celkem 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. abs. 

občané 0 0 0 55 55 

obce 66 0 0 1 67 

ostatní 0 8 10 0 18 

celkem 66 8 10 56 140 

Podíl podíl podíl Podíl podíl 

občané 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

obce 98,5% 0,0% 0,0% 1,5% 100,0% 

ostatní 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% 100,0% 

celkem 47,2% 5,7% 7,1% 40,0% 100,0% 

* člen občanské iniciativy, spolku v oblasti přírody (např. myslivci) 
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V následující tabulce je uvedeno bodové hodnocení vybraných  problémů krajiny. Tato tabulka 

poskytuje základní hierarchickou orientaci, aktuálního vnímání významnosti jednotlivých problémů 

občany regionu jako celku. Je doplněna i o základní údaje popisné statistiky. Největší negativní 

problém – vykazuje malý variační koeficient (tj. i značnou shodu respondentů), je definován velmi 

jednoznačně na rozdíl od druhé pozice ( nedostatečné možnosti cyklodopravy).V zásadě je 

nezbytné význam druhé a třetí pozice hodnotit jako shodný.  

 
 
Tabulka č. 5a - otázka č.5. Za největší problém vaší obce - okolní krajiny podle důležitosti považujete?   
(hodnoceno 1 až 5, 5-největší problém) 

Problémy obce – okolní krajiny  Průměr Medián 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

dopravu, její rušivé vlivy 3,56 4,00 1,28 36,0% 

nedostatečné možnosti cyklodopravy 3,04 3,00 1,41 46,3% 

negativní důsledky přívalových dešťů a splachy půdy z 
okolních pozemků, eroze 3,03 3,00 1,26 41,7% 

nedostatečně sportovně rekreační možnosti 2,49 3,00 1,25 50,2% 

špatnou prostupnost zeleně, nedostatečné možnosti pěších 
procházek 2,46 2,00 1,36 55,5% 

nedostatečnou údržbu zeleně, volných ploch, krajiny 2,44 2,00 1,28 52,4% 

nedostatek zeleně v okolí 2,26 2,00 1,24 55,0% 

chov psů, zvířat a navazující problémy 2,19 2,00 1,11 50,8% 

nadměrnou ochranu přírody, krajiny bránící rozvoji sídel 1,81 2,00 0,93 51,4% 

 

První – nejvýznamnější problém „rušivých vlivů dopravy“ je jednoznačně akcentován i přes svou 

širokou definici. Čtvrtý nejvýznamnější problém - „nedostatečné sportovně rekreační možnosti“ je 

již skokově méně významným problémem je možno spojovat především s celou řadou jiných 

problémů (vybavenosti sídel) – které se omezeně překrývají se zbytkem odpovědí (zejména 

problémem cyklodopravy). Nadměrná ochrana přírody (poslední pozice) jednoznačně nebrání rozvoji 

sídel, další tabulka potvrzuje značnou shodu názorů u všech tří skupin respondentů. Výčet 

konkrétních odpovědí, připomínek – jiných problémů je uveden v tab. 15 (přílohy), z velké části se 

přímo nedotýkají problémů krajiny, překrývají se s dalšími konkrétními připomínkami. 
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Tabulka č. 5b - otázka č.5. Za největší problém vaší obce - okolní krajiny podle důležitosti považujete?   
(hodnoceno 1 až 5, 5-největší problém) 

 Skupina respondentů  celkem občané  obec ostatní 

dopravu, její rušivé vlivy 3,56 3,96 3,15 3,82 

nedostatečné možnosti cyklodopravy 3,04 3,28 2,67 3,65 

negativní důsledky přívalových dešťů a splachy půdy z 
okolních pozemků, eroze 3,03 3,20 2,79 3,35 

nedostatečně sportovně rekreační možnosti 2,49 2,35 2,43 3,18 

špatnou prostupnost zeleně, nedostatečné možnosti pěších 
procházek 2,46 2,74 2,05 3,06 

nedostatečnou údržbu zeleně, volných ploch, krajiny 2,44 2,56 2,16 3,12 

nedostatek zeleně v okolí 2,26 2,68 1,89 2,35 

chov psů, zvířat a navazující problémy 2,19 2,02 2,34 2,12 

nadměrnou ochranu přírody, krajiny bránící rozvoji sídel 1,81 1,80 1,83 1,82 

Jiné 0,47 0,00 0,68 1,21 

Průměr 2,37 2,46 2,20 2,77 

 
Tabulka č. 5c - otázka č.5. Za největší problém vaší obce - okolní krajiny podle důležitosti považujete?   
(hodnoceno 1 až 5, 5-největší problém, standardizováno s ohledem na kritičnost skupin respondentů) 

 Skupina respondentů  celkem občané  obec ostatní 

dopravu, její rušivé druhy 1,50 1,61 1,43 1,38 

nedostatečné možnosti cyklodopravy 1,28 1,33 1,21 1,32 

negativní důsledky přívalových dešťů a splachy půdy z 
okolních pozemků, eroze 1,28 1,30 1,27 1,21 

nedostatečně sportovně rekreační možnosti 1,05 0,96 1,10 1,15 

špatnou prostupnost zeleně, nedostatečné možnosti pěších 
procházek 1,04 1,11 0,93 1,10 

nedostatečnou údržbu zeleně, volných ploch, krajiny 1,03 1,04 0,98 1,13 

nedostatek zeleně v okolí 0,95 1,09 0,86 0,85 
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chov psů, zvířat a navazující problémy 0,92 0,82 1,07 0,76 

nadměrnou ochranu přírody, krajiny bránící rozvoji sídel 0,77 0,73 0,83 0,66 

Jiné 0,20 0,00 0,31 0,44 

Průměr 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

V hodnocení problémů krajiny mezi skupinami respondentů jsou patrné rozdíly: 

 Vyšší kritičnost občanů než obcí, nejvyšší pak u skupiny ostatní 

 Největší problém negativních dopadů dopravy – nejvýrazněji akcentují občané 

 Nedostatečné možnosti cyklodopravy jsou výrazně vnímané skupinou ostatní (podobně 

jako nedostatečné sportovně rekreační možnosti) 

 Obce vnímají výrazněji než ostatní zejména problémy spojené s chovem psů, zvířat a 

navazujícími problémy, částečně i nadměrnou ochranu přírody  

 

Otázka č. 6 byla zaměřena na konkrétnější – potřebná opatření.  
První – nejvíce potřebné v obci – okolní krajině je jednoznačně akcentována protipovodňová a 

protierozní ochrana (údržba) i přes svou širokou definici a mnohdy i nákladnosti. Čtvrté 

nejvýznamnější – potřebné řešení - „zlepšení osvětlení cest, stezek, odstranění problémových míst“ 

je již opět skokově méně významným problémem. Při interpretaci nelze zapomínat, že otázky z tab. 

č. 5 a č. 6 se zcela nekryjí – velmi akcentovaný problém negativních dopadů dopravy nemají nabídku 

konkrétních opatření, které v praxi by byla velmi široká – od organizace dopravy, výsadby zeleně až 

po výstavbu nákladných obchvatů obcí. 

 
Tabulka č. 6a - otázka č.6. Za nejvíce potřebné ve vaši v obci – okolní krajině podle důležitostí považujete ?   
(hodnoceno 1 až 5, 5-nejpotřebnější)  

Potřeba obce – okolní krajiny  Průměr Medián 

Směrodatná 

Odchylka 

Variační 

koeficient 

protierozní/ protipovodňovou ochranu, údržba propustků 
a příkop 3,50 4,00 1,16 33,3% 

zřízení, rozšíření sítě cyklostezek 3,36 3,00 1,24 36,8% 

odstranění černých skládek 3,34 3,00 1,27 38,2% 

zlepšení osvětlení cest, stezek - odstranění problémových 
3,01 3,00 1,26 41,8% 
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míst 

rozšíření parkovacích ploch pro automobily v obci (městě) 
a v krajině 2,98 3,00 1,27 42,6% 

dovybavení území lavičkami, odpadkovými koši, stojany na 
kola, přístřešky apod. 2,97 3,00 1,19 40,1% 

průběžné odstraňování přestárlé vzrostlé zeleně a náhrada 
novou výsadbou (např. přestárlé aleje) 2,96 3,00 1,14 38,6% 

rozšíření veřejné zeleně, údržby stromů a keřů, výsadba 
alejí 2,93 3,00 1,24 42,2% 

omezení nové výstavby ve volné krajině 2,68 3,00 1,33 49,4% 

lepší prostupnost / přístup do okolní krajiny 2,64 3,00 1,22 46,1% 

vymezení ploch vhodných pro volný pohyb psů 2,54 2,00 1,31 51,4% 

 
 

Tabulka č. 6b - otázka č.6. Za nejvíce potřebné ve vaši v obci – okolní krajině podle důležitostí považujete ?  
(hodnoceno 1 až 5, 5-nejpotřebnější) 

  celkem občané  obec ostatní 

protierozní/ protipovodňovou ochranu, údržba propustků a 
příkop 3,50 3,54 3,41 3,71 

zřízení, rozšíření sítě cyklostezek 3,36 3,37 3,18 4,00 

odstranění černých skládek 3,34 3,65 3,05 3,41 

zlepšení osvětlení cest, stezek - odstranění problémových 
míst 3,01 3,19 2,86 3,00 

rozšíření parkovacích ploch pro automobily v obci (městě) a 
v krajině 2,98 3,15 2,89 2,76 

dovybavení území lavičkami, odpadkovými koši, stojany na 
kola, přístřešky apod. 2,97 3,04 2,93 2,88 

průběžné odstraňování přestárlé vzrostlé zeleně a náhrada 
novou výsadbou (např. přestárlé aleje) 2,96 2,93 2,79 3,61 

rozšíření veřejné zeleně, údržby stromů a keřů, výsadba alejí 2,93 3,19 2,59 3,39 

omezení nové výstavby ve volné krajině 2,68 3,00 2,41 2,71 
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lepší prostupnost / přístup do okolní krajiny 2,64 2,87 2,31 3,18 

vymezení ploch vhodných pro volný pohyb psů 2,54 2,72 2,31 2,82 

průměr 2,99 3,15 2,79 3,22 

 

V hodnocení potřebnosti jednotlivých opatření, návrhů mezi skupinami respondentů jsou patrné 

rozdíly: 

 Vyšší je „naléhavost“ požadavků občanů než obcí, nejvyšší u skupiny ostatní (ta je tvořena 

do značné míry osobami spojenými s hospodařením v krajině) 

 Problém protierozní / protipovodňové ochrany požadují občané řešit na druhém místě.  

 Občané požadují na prvním místě odstranění černých skládek (s ohledem na zkušenosti 

z jiných šetření se jedná o širší požadavek odstranění nejzávadnějších – zanedbaných, 

opuštěných míst, nemovitostí,  lokalit) – viz. dále odpovědi na otázku č. 10., v podobě 

tabulky č.15 – příloha na konci zprávy. 

 Rozšíření cyklostezek je v pořadí potřebnosti na 3 místě, viz. podobně nedostatečné 

možnosti cyklodopravy jsou výrazně vnímané skupinou ostatní  

 Obce vnímají výrazněji než ostatní zejména potřebu rozšíření parkovacích ploch a 

dovybavení území.   

 Respondenti seřadili požadavky - "potřebná" řešení do značné míry v logické návaznosti na 

definování významnosti problémů v předchozí tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 6c - otázka č.6. Nepotřebnější v obci okolní krajině – standardizováno s ohledem na kritičnost 
skupin respondentů (hodnoceno 1 až 5, 5-nejpotřebnější) 

 Skupina respondentů celkem občané  obec ostatní 

protierozní/ protipovodňovou ochranu, údržba propustků a 
příkop 1,17 1,12 1,22 1,15 

zřízení, rozšíření sítě cyklostezek 1,12 1,07 1,14 1,24 

odstranění černých skládek 1,12 1,16 1,09 1,06 

zlepšení osvětlení cest, stezek - odstranění problémových 
míst 1,01 1,01 1,03 0,93 

rozšíření parkovacích ploch pro automobily v obci (městě) a 
v krajině 1,00 1,00 1,04 0,86 
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dovybavení území lavičkami, odpadkovými koši, stojany na 
kola, přístřešky apod. 0,99 0,96 1,05 0,90 

průběžné odstraňování přestárlé vzrostlé zeleně a náhrada 
novou výsadbou (např. přestárlé aleje) 0,99 0,93 1,00 1,12 

rozšíření veřejné zeleně, údržby stromů a keřů, výsadba alejí 0,98 1,01 0,93 1,05 

omezení nové výstavby ve volné krajině 0,90 0,95 0,86 0,84 

lepší prostupnost / přístup do okolní krajiny 0,88 0,91 0,83 0,99 

vymezení ploch vhodných pro volný pohyb psů 0,85 0,86 0,83 0,88 

Průměr 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Deklarovaná míra nespokojenosti s údržbou a čistotou zeleně v okolí bydliště, obce (otázka č. 7) je na první 
pohled malá, do značné míry však zkreslená názorem jedné skupiny respondentů – samotných zástupců obcí, 
nejkritičtější jsou občané. 
 
Tabulka č. 7 - otázka č.7. Jste spokojen s údržbou a čistotou zeleně v okolí bydliště, obce? 

Odpověď ano částečně ne Celkem 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. 

občané 26 20 9 55 

obce 46 19 1 66 

ostatní 7 7 4 18 

celkem 79 46 14 139 

 

podíl podíl podíl podíl 

občané 47,3% 36,3% 16,4% 100,0% 

obce 69,7% 28,8% 1,5% 100,0% 

ostatní 38,9% 38,9% 22,2% 100,0% 

celkem 56,8% 33,1% 10,1% 100,0% 

 
Deklarovaná míra záměrů odstěhovat se z obcí SO ORP je na první pohled nízká, zejména ve srovnání 
s občany v městské zástavbě (zejména na sídlištích, panelové zástavbě). Osídlení většiny SO ORP Opava je 
možné hodnotit jako nadprůměrně stabilizované, zejména ve srovnání s jinými SO ORP Moravskoslezského 
kraje. 
V úvahu je nutno vzít i věkovou a sociální strukturu obyvatel (podle držby nemovitostí). Mladší obyvatelé jsou 
obvykle  kritičtější (jejich zastoupení mezi respondenty bylo nízké).  
 
 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

15 

Tabulka č. 8 - otázka č.8. Chcete se odstěhovat z obce, proč? 

Odpověď 

Ano 

-zaměstnanost 
Ano-

rodina 
Ano-kvalita 

bydení 
Ano -

bezpečnost Ne 
Celkem 

odpovědí 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

občané 2 1 4 1 48 56 

obce 0 3 0 0 64 67 

ostatní 0 0 2 0 16 18 

celkem 2 4 6 1 128 141 

 

podíl podíl podíl podíl Podíl podíl 

občané 3,6% 1,8% 7,1% 1,8% 85,7% 100,0% 

obce 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 95,5% 100,0% 

ostatní 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

celkem 1,4% 2,8% 4,3% 0,7% 90,8% 100,0% 

 
Především v zastavěném území tráví volný čas méně než 1/3 obyvatel, což je například v porovnání 
s obyvateli v městské zástavbě spíše nadprůměrný podíl. Skupina obyvatel, která tráví volný čas částečně 
v okolí a volné krajině je velká, převažující. Trávení volného času souvisí i s rekreačními možnostmi domácností, 
které rostou (vybavenosti rekreačními objekty) a vybavenosti automobily, atraktivním okolím sídel, ale i 
módností či změnami preferencí (dlouhodobý trend výrazné percepce kvalitního životního prostředí).   
 
Tabulka č. 9 - otázka č.9. Kde trávíte volný čas  

Odpověď 

především v 
zastavěném 
území obce 

částečně v 
okolí 

ve volné krajině, 
mimo zastavěné 

území 
mimo region 

Opavska 

Celkem 

Odpovědí 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. abs. 

občané 27 26 25 8 86 

obce 30 32 19 5 86 

ostatní 2 10 10 4 26 

celkem 59 68 54 17 198 

podíl podíl podíl Podíl Podíl 

občané 31,4% 30,2% 29,1% 9,3% 100,0% 

obce 34,9% 37,2% 22,1% 5,8% 100,0% 
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ostatní 7,7% 38,5% 38,4% 15,4% 100,0% 

celkem 29,8% 34,3% 27,3% 8,6% 100,0% 

 
Otázka č. 10 - "Označte nejzávadnější a nejpříjemnější místo, lokality, v obci a okolní krajině.“ – konkrétní 
odpovědi uvedeny v tab. 16 – přílohy. 
Jako nejzávadnější území je možné obecně vymezit okolí devastovaných budov, ploch,  skládek, často i 
bývalých zemědělských areálů. Specifická je situace v Opavě, hodnocení je obvyklé  širšího hlediska 
vnitroměstského hlediska (stav ploch, chodníků, zejména provoz a organizace komunikací). 
Jako nejpříjemnější území je deklarováno obvykle území se kvalitní, udržovanou zelení  – zejména parky, 
lesy, konkrétně okolí zámků (nejen Hradce nad Moraviocí, Raduně), dále pak území v návaznosti na vodní 
plochy (okolí řek, Stříbrné jezero apod.).  
Využití konkrétních připomínek je omezeno v rámci jednotlivých obcí jejich rozsahem a je nezbytné je prověřit 
dále z odborného hlediska. 
 
Tabulka č. 11 - otázka č. 11.  Jste pro omezení volné návštěvnosti vybraných lesů, parků, zpoplatnění 
návštěvnosti a jejich trvalý dozor? 

Odpověď Ano 
Ano, bez 

zpoplatnění Ne Celkem odpovědí 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. 

občané 4 7 44 55 

obce 2 7 56 65 

ostatní 1 2 15 18 

celkem 7 16 115 138 

Podíl Podíl Podíl podíl 

občané 7,3% 12,7% 80,0% 100,0% 

obce 3,1% 10,8% 86,1% 100,0% 

ostatní 5,6% 11,1% 83,3% 100,0% 

celkem 5,1% 11,6% 83,3% 100,0% 

Podobně jako ve městech jsou občané výrazně proti omezování volné návštěvnosti „vybraných lesů, parků“ a 
zejména pak zpoplatnění (přitom je logické, že ochrana přírody vyvolává náklady, je limitována únosnou zátěží, 
vytváří externality). 
 
Obnova historických hodnot krajiny má širokou podporu občanů, otázkou je do značné míry vnímání 
historických hodnot, které se vyvíjí v čase a mnohdy je zužováno (např. nedocenění technických památek, 
památných míst).   
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Tabulka č. 12 - otázka č. 12. Jste pro obnovu historických hodnot krajiny 
(aleje, technické památky, kapličky, památná místa) 

Odpověď Ano Nevím Ne 

Celkem 

odpovědí 

 Respondenti abs. abs. abs. abs. 

občané 42 13 0 55 

obce 51 13 1 65 

ostatní 18 0 0 18 

celkem 111 26 1 138 

 

podíl Podíl podíl podíl 

občané 76,4% 23,6% 0,0% 100,0% 

obce 78,5% 20,0% 1,5% 100,0% 

ostatní 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

celkem 80,4% 18,9% 0,7% 100,0% 

 
Tabulka č. 13 - otázka č. 12.  Jste pro obnovu historických hodnot krajiny – konkrétní hodnota – označení 
(aleje, technické památky, kapličky, památná místa) 

Respondent* Obec Hodnota - připomínka 

1 Budišovice bývalé pohostinství 

1 Budišovice kaple sv. Víta 

3 Hlubočec červený kříž 

4 Hlubočec červený kříž 

3 Hlubočec kříže, rozhledna Hůrka 

3 Hlubočec kříže, rozhledna Hůrka-obnova 

1 Holasovice alej na Hůrku 

2 Hradec nad Moravicí vodní náhon 

3 Jezdkovice zámek 

4 Jezdkovice zámek 

4 Jezdkovice zámek 
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1 Neplachovice zeleň v parku 

2 Opava Krnovská-alej 

4 Služovice boží muka 

1 Velké Hoštice zámecká alej 

 
 
S tabulkou č. 14 je spojen i navazující seznam doporučených spojení mezi sídly (v krajině) – viz. tab. č. 16. 
 
Tabulka č. 14 - otázka č. 13.  Postrádáte nějakou cyklostezku nebo pěší stezku z okolních obcí nebo na 
některé místo v okolí obce? 

Odpověď Ne Ano 

Celkem 

odpovědí 

 Respondenti abs. abs. abs. 

občané 17 38 55 

obce 24 41 65 

ostatní 5 12 17 

celkem 46 91 137 

podíl podíl podíl 

občané 30,9% 69,1% 100,0% 

obce 36,9% 63,1% 100,0% 

ostatní 29,4% 70,6% 100,0% 

celkem 33,6% 66,4% 100,0% 
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4 Hlavní závěry dotazníkového šetření 

 

Při zpracování ÚSK SO ORP Opava je doporučováno vnímat následující zjištění rozboru širších 

(sociálně-demografických) podmínek řešeného území a zohlednit zejména vlastní závěry 

dotazníkového šetření mezi obyvateli SO ORP Opava. 

 

4.1 Širší podmínky řešeného území 

 Město Opava stále vykazuje genius loci zemského (hlavního) města Českého Slezska, město je 
nejatraktivnějším velkým městem Moravskoslezského kraje z hlediska bydlení – je dobrou adresou 
vztahovanou, jak k celému městu „- pojmu Bílá Opava“, tak i konkrétní lokalitě „Kylešovický kopec“ 

 Součástí SO ORP Opava je výrazný specifiký region determinovaný historickým vývojem (tvoří je  
– 6 obcí  (Hněvošice, Chlebičov, Malé Hoštice – nyní součást města Opavy, Oldřišov, Velké Hoštice, 
Služovice), obce jsou součástí širšího regionu Hlučínska s charakteristickým nářečím, zvyky obyvatel, 
preferencemi (např. individuálního bydlení). 

 Struktura osídlení řady obcí na jihu SO ORP obyvatel byla výrazně dotčena dopady druhé světové 
války, zásadní změnou populace, přitom je však potřeba vnímat, že pokles počtu obyvatel mnohdy 
začal už v druhé polovině 19. století a byl odrazem „přelidnění“ této krajiny vzhledem 
k hospodářskému úpadku těchto regionů v konkurenci s průmyslovou revolucí koncentrovanou do 
měst v okolí (Opava, Ostrava, Krnov). 

 Procesy suburbanizace s výraznými dopady na krajinu jsou v SO ORP Opava (podobně jako na 
většině území ČR) determinovány změnami percepce (vnímání) – kvalitního obytného prostředí 
(„útěk z města“, bydlení v kvalitním prostředí, přeceňování vlivu životního prostředí na zdraví), 
změnami životního stylu (preference volného času v přírodě, popularita cykloturistiky v ČR), růstem 
mobility (automobilizace), ale i mediálním obrazem „normálního života na dluh-hypoték“, 
individualizací a socializací rizik - přenášením rizik a externalit z velkých investorů na občany a 
společnost.    

 Pro zemědělskou výrobu a její dopady na krajinu byly po roce 1990 rozhodující dva procesy – 
skokové zapojení do deformovaného zemědělského prostředí EU a dlouhodobé znevýhodnění 
zemědělců v ČR vzhledem k okolním zemím (nejen s ohledem na dotační transfery – např. vzhledem 
k menšímu daňovému zatížení zemědělců v Polsku), výsledkem byl krach řady produkčních kapacit 
zejména v živočišné výrobě (nevyužité kapacity, areály zemědělských brownfieldů) a pokračující 
deformace v rostlinné výrobě (promítající se přímo do hospodaření na zemědělské půdě, deficit 
organických hnojiv).  

 V rámci SO ORP Opava se jednoznačně vyvinuly rekreační krajinné celky (Hradecko a Kyjovicko) 
s rekreační funkcí – vázané na města Opavu a Ostravu, obecně nevytvářející nadměrnou rekreační 
zátěž území, výjimku představují vybrané chatové lokality (např. v Budišovicích). 

 Řešené území vykazuje SO ORP  Opava vykazuje průměrnou věkovou strukturu obyvatel, s 
rostoucím zastoupením osob v poproduktivním věku, a klesajícím zastoupením rodin s dětmi (v 
posledních letech se tento proces mírně zbrzdil). Vzdělanostní struktura obyvatel je zde spíše 
nepříznivá, zejména u menších obcí. V nejbližších letech je vysoce pravděpodobné další „stárnutí“ 
populace podobně jako na mnoha jiných regionech ČR. Výraznější změna dlouhodobých vývojových 
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tendencí je z demografických příčin, ale i značné setrvačnosti systému bydlení v ČR nepravděpodobná 
(nízká intenzita migrace mladých rodin do regionu).  

 Především regionálním a místním problémem je nezaměstnanost obyvatel (zejména obcí na 
jižním okraji SO ORP Opava) s řadou navazujících důsledků (nižší sociální mobilitou obyvatel, menší 
ochotou dlouhodobě investovat do bydlení, svého okolí).  

 Mírně podprůměrné tržní ceny bytů v řešeném území (v rámci ČR), svědčí  o nízké atraktivitě 
bydlení ve většině obcí, generované zejména špatnými podmínkami zaměstnanosti. Pozitivní výjimku 
představuje město Opava a několik „suburbanizujících obcí“ v blízkém okolí. 

 Stupeň automobilizace řešeného území je z hlediska ČR dlouhodobě podprůměrný z hlediska 
regionu spíše průměrný, dále výrazně poroste. Vybavení rodin možnostmi druhého, zejména 
rekreačního bydlení je značné, což se promítá i do trávení volného času.  

 V řešeném území je možno předpokládat průměrně kritické vnímání existujících problémů, i 
s vědomím této skutečnosti je nutno posuzovat jednotlivé odpovědí (např. u mladší a vzdělanější 
populace by bylo zřejmě výrazně kritičtější, více orientované na ekologické aspekty života), podobně 
ve městě Opavě. 

 

4.2 Vlastní závěry dotazníkového šetření 

Definování hlavních problémů: 

 Největší deklarovaný problém negativních dopadů dopravy – nejvýrazněji akcentují 

občané. 

 Jako druhý největší problém jsou vnímány negativní důsledky přívalových dešťů a splachy 

půdy z okolních pozemků, eroze. 

 Podobně-shodně jsou vnímány nedostatečné možnosti cyklodopravy, jsou výrazně 

vnímané i skupinou ostatní (podobně jako nedostatečné sportovně rekreační možnosti) 

 Z výsledků je patrná vyšší kritičnost občanů než obcí, nejvyšší pak u skupiny ostatní, 

podobně je to u potřebnosti – návrhu opatření. 

 Nadměrná ochrana přírody není vnímána jako bariéra, nebrání rozvoji sídel, značná shoda 

názorů je patrná u všech tří skupin respondentů.   

 
V hodnocení potřebnosti jednotlivých opatření, návrhů mezi skupinami respondentů jsou patrné 

rozdíly: 

 Občané požadují na prvním místě odstranění černých skládek (s ohledem na zkušenosti 

z jiných šetření se jedná o širší požadavek „estetizace území-krajiny“ odstranění 

nejzávadnějších – zanedbaných, devastovaných nemovitostí, ploch) – viz dále konkrétní 

odpovědi na otázku č. 10., v podobě tabulky č. 15 – příloha na konci zprávy. 
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 Problém protierozní / protipovodňové ochrany požadují občané řešit na druhém místě, 

v logické návaznosti na definování problémů.  

 Rozšíření cyklostezek je v pořadí potřebnosti na 3 místě, podobně nedostatečné možnosti 

cyklodopravy jsou výrazně vnímané skupinou ostatní a občany. 

 Obce vnímají výrazněji než ostatní zejména potřebu rozšíření parkovacích ploch (i v krajině) 

a dovybavení území.   

 
Jako nejzávadnější území je možné obecně vymezit okolí devastovaných budov, ploch,  skládek, 
často i bývalých zemědělských areálů. Specifická je situace v Opavě, hodnocení je obvyklé z  širšího 
hlediska vnitroměstského hlediska (stav ploch, chodníků, zejména provoz a organizace komunikací). 
Jako nejpříjemnější území je deklarováno obvykle území s kvalitní, udržovanou zelení  – zejména 
parky, lesy, konkrétně okolí zámků (nejen Hradce nad Moravicí, Raduně), dále pak území 
v návaznosti na vodní plochy (okolí řek, Stříbrné jezero apod.).  
Využití konkrétních připomínek je omezeno v rámci jednotlivých obcí jejich rozsahem a je nezbytné je 
prověřit dále z odborného hlediska. 
 
Sídelní struktura SO ORP jako celku je stabilizovaná. Skupina obyvatel, která tráví volný čas částečně 
v okolí a volné krajině je velká, jednoznačně převažující.  
Občané jsou výrazně proti omezování volné návštěvnosti „vybraných lesů, parků“ a zejména pak 
zpoplatnění užívání .Obnova historických hodnot krajiny má širokou podporu občanů, podobně 
jako doplnění sítě cyklostezek (částečně i pěších komunikací).   
Značná část konkrétních kritických připomínek v příloze se nedotýká přímo ÚSK – ale zejména 
obecných problémů zejména dopravy, hospodaření v krajině 
 
Výstupy potvrzují poměrně značnou znalost respondentů v problematice krajiny – schopnost 
odpovídat i na poměrně odborné dotazy, je otázkou, zda by dotazníková šetření neměla být 
využívána častěji např. v rámci (zadání) územních plánů (v návaznosti na zjištění získaná při 
zpracování studie krajiny). Podobnou otázkou je i eventuální upřesnění vlastního zadání studie 
krajiny, jakým směrem prohloubit analytickou i návrhovou část.   
 

4.3 Širší obecné shrnutí 

Na závěr je nezbytné připomenout, že krajina představuje v podmínkách ČR výrazný fenomén se 
zásadní, jedinečnou transformací, nesrovnatelnou s okolními zeměmi (od své vysoké prostupnosti, 
např. s jedinečným značením turistických cest, tradicí forem hospodaření – např. myslivci, až po 
vysokou koncentraci zemědělské výroby a růst dominance rostlinné výroby a úpadku živočišné 
výroby (jako důsledku nevyváženého vstupu ČR do EU) a nové fenomény suburbanizace a rostoucího 
trávení volného času v krajině.  
Optimální (vyvážené) řešení problémů krajiny je nemožné, minimálně bez analýz problémů a 
návrhů změn - vyjadřovaných občany a zájmovými skupinami obyvatel, obcemi (včetně jejich 
jasného rozlišení). Tento přístup, mnohdy dosud ignorovaný, má jednoznačnou oporu v Evropská 
úmluva o krajině, která je i základním a komplexním - explicitně deklarovaným východiskem 
metodiky MMR a MŹP pro územní studie krajiny.  
Bez otevřené komunikace v této oblasti, kde soukromé (podnikatelské) a skupinové zájmy se 
střetávají se zájmy veřejnými se zmenšuje soudržnost obyvatel území, jako jedna ze zásadních 
hodnot, promítající se i do stavu vlastní krajiny. Roste napětí mezi zájmovými skupinami obyvatel 
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(starousedlíci,“nově migrující – náplavy – chalupáři atd.“ ), podnikatelů a dalšími subjekty. Aktuálním 
je zejména suburbanizační a ekonomický tlak na další transformaci krajiny, s novými procesy 
zejména v oblasti bydlení, rekreace,  dalšího růstu automobilizace, změny  životního stylu, ale i 
rostoucí sociální diferenciace obyvatel území. Výrazným problémem je i vlastní hospodaření v lesích a 
na zemědělské půdě, mnohdy s odtrženými vlastnickými vazbami od konkrétních území. 
 Názory lidí mohou jasněji definovat praxi krajinných politik jak to požaduje Evropská úmluva o 
krajině i v tomto období, kdy postupy účasti pro účast občanů na formování této politiky nejsou dále 
legislativně konkretizovány a mnohdy jsou  výrazně formovány pod tlakem ideově motivovaných  
„neziskových“ a „odborných“ skupin, v rozporu se zájmy místních komunit. Právě názory vlastních 
komunit přímo vyjádřené občany, politickými reprezentacemi a tradičními místními spolky, znalci 
jsou z hlediska kvality zásadní pro hospodaření v krajině, kde tito lidé žijí. V rámci dotazníku bylo 
rozlišeno i postavení respondentů z hlediska vztahu ke zkoumané problematice krajiny. Nízký počet 
odpovědí skupin odborné veřejnosti a aktivistů (zástupců občanských iniciativ, ale i členů spolků 
působících v oblasti přírody – např. myslivců) vedl ke sloučení odpovědí těchto obou skupin. 
Odpovědi jednotlivých skupin se liší, zejména stupněm kritičnosti. 
Potřebnost dlouhodobé optimalizace stavu a funkcí krajiny s ohledem na názory obyvatel umocňuje i 

poloha SO ORP v širším regionu a zejména význam pro město Opavu, ale i navazující Ostravsko (druhý 

největší urbanizovaný region v ČR).  
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5 Přílohy 

Tabulka č. 15 - otázka č. 5.  Za největší problém vaši obce - obce - okolní krajiny podle důležitosti považujete 
– konkrétní jiný problém?   (**hodnoceno 1 až 5, 5-největší problém, *respondent – 1 zástupce obce, 
pracovník úřadu, 2-odborná veřejnost, 3- člen iniciativy, spolku, 4-občan) 
Respondent* Obec Hodnoceno** Konkrétní jiný problém - připomínka 

4 
Branka u 

Opavy 
5  

Způsob zemědělského a jiného hospodaření v krajině. Zemědělcům, 
správě silnic, obcím a dalším naprosto chybí pocit jakékoliv 
odpovědnosti za krajinu, její vzhled, stav životního prostředí, stav volně 
žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin. Není mi jedno, že z 
krajiny mizí vše živé jenom proto, že někdo pěstuje stovky ha kukuřice a 
řepky, protože těmito plodinami krmí blízkou bioplynovou stanici, není 
mi jedno, že někdo nezodpovědně používá agrochemii v rozporu s 
pokyny výrobců a jen podle toho co je momentálně nejlevnější a v 
souladu se zásadou čím víc tím líp. Neuznávám současný hon za vyššími 
výnosy, kdy jsou bezohledně přiorávány příkopy, ničeny kořeny stromů 
v alejích či u lesa, ořezávány aleje a porostní pláště lesů jen proto, aby 
byla maximálně využita půda k produkci výše uvedených plodin a aby 
SZIF zemědělci poskytl vyšší dotaci na plochu. To není o neschopných 
traktoristech, oni jen plní zadané něčí zadané úkoly. 
Způsob chování zemědělců je v současnosti naprosto flagrantní ať už co 
se týká používání agrochemie, způsobu hospodaření, či vlivu na volně 
žijící živočichy, rozptýlenou zeleň, stávající stezky a cesty, vodoteče, 
které přiorávají jak jen to jde. Dlouho trvající problém eroze půdy se 
začíná stále víc a víc projevovat. Kdo za něj může, občané, cyklisti, 
myslivci, rybáři, turisté?......Ne zemědělec který na půdě hospodaří, 
respektive ji ničí. Je bezpodmínečně nutné vázat poskytování dotací na 
hospodaření zemědělců na jejich chování k půdě ke krajině. Proč by měl 
dotace dostávat někdo kdo půdu a krajinu když to napíšu slušně 
"mrzačí a znásilňuje". Proč se správci silnic nestarají o výsadbu stromů 
podél komunikací, poslední dobou vídám jen mrtvé a umírající pahýly 
ovocných stromů 

1 Budišovice 5 nedostatek kvalitní pitné vody v obci 

1 Budišovice 
 

nedostatek kvalitní pitné vody v obci, při zastavění nových RD 

1 
Dolní 
Životice 

5 intenzivní zemědělství (velké lány jedné plodiny vedle sebe, orání 
příkopů okolo místních cest, časté postřiky pesticidy) 

3 Hlubočec 4 chemie 

3 Hlubočec 5 chemie 

4 Hlubočec 
 

zpřístupnění krajiny 

4 Hněvošice 5  
Hluk z restauračního zařizení patřicí obci. 
Při větru nefunkční veřejné osvětlení. 

3 
Hradec nad 

4  Plán na zastavění přirozeného biokoridoru a mokřadu mezi JZD a ulicí 
Slezská, kde v minulosti žili chránění živočichové, nyní z větší části 
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Moravicí vyhubení majiteli budoucích stavebních pozemků. 

3 
Hradec nad 
Moravicí 

5  Problém je v zastupitelích, zejména v těch všekazech z „Za lepší Hradec 
a obce“ 

1 Neplachovice 5 splašková kanalizace 

2 Opava 3 zemědělství-orba stezek, remízky-nerušit 

4 
Opava-
Kateřinky 

5  

Parkovací plochy-u polikliniky nejde zaparkovat aby se přišlo včas-
doporučuji vyhodit sedadla ve starém kině a udělat placené parkování! 
Není ticho v noci, noční herny by měly zkrátit provozní dobu v 
restauracích na sídlišti - důsledek bude v neurotickém chování 
dospělých a také dětí! 

Více zeleně ve městě. 

4 Op.Kateřinky 5  Znečišťování trávniků, parků a lesů odpadky. 

1 
Opava-
Kateřinky 

4  

Pokud je mi známo, tak cyklista je zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu řidič a tedy jako řidiči mu slouží k jízdě na kole pozemní 
komunikace stejně jako řidičům motorových vozidel. Vezmeme - li v 
úvahu tři základní skupiny účastníků silničního provozu - řidiči 
motorových vozidel, řidiči nemotorových vozidel a chodci, tak je zde 
neustálá snaha zvýhodňovat nějakou ze skupin na úkor jiné skupiny, 
ačkoliv shora zmiňovaný zákon hovoří poměrně jasnou řečí. Sám patřím 
do všech tří základních skupin. 

1 
Opava-
Město 

5  

Vnitroblok Horní náměstí - Pekařská - Mezi trhy. Ostuda centra města. 
Nevyhovující zeleň slouží akorát k venčení psů. Pískoviště, kde se ani 
neví, kdy byl písek vyměněn. Mříže v chodníku, který nemá jedinou 
dlaždici rovnou, slouží jako odpadkové koše (dokonce jsou v nich i 
stříkačky). Parkoviště dělaná pro mrňavá autíčka z minulého století a 
ještě parkování nelogicky za sebou. Rampy prodejen zarostlé plevelem 
a keři, kde omladina akorát kouří a podnapilí konají svou potřebu. 
Příjezd do tohoto vnitrobloku po panelech, jako po polygonu. Věčně 
přeplněné kontejnery a vznik černých skládek. 

4 
Opava-
Město 

5 
Pparkování na travnatých plochách 

2 
Opava-
Město 

5 

Nedostatek zeleně a odpočinkových ploch pro matky s dětmi a starší 
občany ve středu města. Dále je nutno zvýšit počet pěšky chodících 
městských policistů. V autě nám nepomohou proti znečišťování, 
bezdomovcům, psům. Raději se podívat na průchody občůrané psy, 
špinavé a pokreslené. Pokuty za znečištění jsou naprosto nutné. 
Policisty na procházce nepotřebuji ani já ani město. 

4 

Opava-
městská část 
Komárov 

5 

Chybí cyklostezka směr Raduň, Kylešovice a centrum Opavy. K nové 
cylkostezce by mohl zastavovat autobus, který jede z Kylesovic do 
Globusu. Nevyřeseni obchvatu Komárova. Chybějící kanalizace, je to 
ostuda, jak znečišťujeme naše pole, řeky, přírodu... 
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2 

Opava-
městská 
částPodvihov 

5 

Velmi omezená možnost výstavby bydlení v kombinaci s funkcí 
zemědělského (lesohospodářského) využití krajiny za účelem posílení 
sociálního vztahu člověka a krajiny = jsem součástí krajiny ve které 
bydlím, starám se o ni a ona mne živí. 

4 
Opava-
Předměstí 

5 Intenzivní zemědělství v přímém okolí Opavy, malá členitost a 
rozmanitost krajiny, klesající biologická hodnota půdy 

4 
Opava-
Předměstí 

5 Kolem města Opavy je nedostatek ploch, ponechaných přírodě, kde by 
se dalo chodit na procházky. 

4 
Opava-
Předměstí 

5  
Vandalismus, který je policií přehlížen. 

1 Raduň 
 

Cyklostezka chybí 

1 Skřipov 4  
Nedostatečná obnova lesů, nedostatečné množství prvků zadržujících 
vodu v krajině, neobnovování mezí a alejí, nevytváření nových alejí. 

3 Sosnová 
 

Rušení alejí 

4 Sosnová 
 

Kanalizace+ČOV 

3 Sosnová 5 Lesy obecní-zanedbané 

2 Štítina 4  
Velké půdní bloky bez krajinné zeleně, mezí, remízků, lesů a polních 
cest, které by krajinu zpřístupnily 

1 
Velké 
Hoštice 

5 
Ovzduší, doprava-obchvat 

 
Tabulka č. 16 - otázka č. 10  Označte nejzávadnější a nejpříjemnější místo, lokality v obci a okolní krajině  
(*respondent – 1 zástupce obce, pracovník úřadu, 2-odborná veřejnost, 3- člen iniciativy, spolku, 4-občan) 

Respon- 

dent* Obec Nejzávadnější místo Nejpříjemnější místo 

4 Branka u O. Cihelní ulice Centrum obce 

4 Branka u O. 
Okolí zemědělských výrobních družstev a 
podniků, brownfieldy kopce s výhledy, zvlněná krajina 

1 Brumovice přílišná plocha obdělávané orné půdy zeleň v okolí toku řeky Čižiny a Hořiny 

1 Budišovice nepovolená skládka v Zátiší okolí dětského hřiště 

1 Budišovice střed obce, park hřiště, cesty lesem do Zátiší 

1 Budišovice okolí JZD celá vesnice 

1 Budišovice černé skládky okolí dětského hřiště 
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2 
Dolní 
Životice okolí zámku Dolní Životice (Ústav sociální péče) okolí obce (okolní příroda) 

1 
Dolní 
Životice 

bývalý dvůr JZD (staré chátrající budovy, 
znečištění pozemku ropnými látkami, 
nepořádek) blízký les 

1 
Háj ve 
Slezsku Nevím je jich mnoho 

3 Hlubočec jz obce lesy v okolí 

3 Hlubočec jz obce okolí vody 

3 Hlubočec blok půdy-cesty okolní lesy 

4 Hlubočec jz obce centrum obce 

4 Hlubočec cesta na Jakubčovice - kamiony, bývalé JZD hřiště, les 

4 Hněvošice Pod Hájem pole (vznik povodní) Hněvošický les 

1 Holasovice Loděnice ZD-zápach Holasovice-F hřiště 

1 Holasovice Štemplovec zámek devstace krajina kolem řeky Opavy 

1 Holasovice Holasovice-splav 

1 Holasovice Štemplovec-obalovna krajina kolem řeky Opavy 

4 Holasovice dvůr obce 

2 Holasovice neudržování krajiny a zeleně v ní raduňské rybníky 

3 
Hradec nad 
M.  neudržovaný a neosvětlený park u nádraží pěší zóna na ulici Podolské 

4 
Hradec nad 
M.  Nevím Vyhlídka Belaria 

3 
Hradec nad 
M.  náves - Bohučovice 

lípa nad obcí Bohučovice ("Na 
Vysokém") 

4 

Hradec nad 
M.  

Zpoplatnění zámeckého parku, nedostatečné 
spojení pro silniční kola-nutnost použít 
frekventovanou silnici Mariánské louky 

3 
Hradec nad 
M.  u Bohučovického lomu Záviliší 

1 Hradec nad hlavní silnici - tempu Opava – Fulnek park zámku Hradec nad Moravicí 
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M.  

2 
Hradec nad 
M.  zámecký park 

1 Jakartovice 
vysychající koryto Hvozdnice, v létě je zde 
minimum vody a z koryta se stává spíše louka 

volná krajina, lesy, břidlicové skály, 
louky 

4 Jezdkovice areál VOD zámecký park 

1 Jezdkovice areál VOD zámecký park 

3 Jezdkovice boží muka 

4 Jezdkovice družstvo-kravíny boží muka, zámecký park 

4 Jezdkovice smog-dolní část obce boží muka 

4 Jezdkovice družstvo-kravíny boží muka, zámecký park 

1 Jezdkovice boží muka 

4 Jezdkovice 
přístupové cesty - příkopy (vznikají černé 
skládky) vlastní zahrada 

4 Litultovice Tzv.Hlavnický les. Okolí kamenolomu Mladecko 
Tzv. Čertová lávka. Les od Dolních 
Životic k Mladecku. Údolí Martinky 

1 Litultovice Choltický potok Větrný mlýn 

1 Litultovice zahrádka-výletní restaurace doma 

1 Litultovice Choltice 

1 Litultovice zničená polní cesta ul. Příčná zámecký park 

4 Litultovice Benzinka zámecký park 

4 Mokré Lazce Nádraží okolní krajina 

1 Mokré Lazce okolí hřiště okolní lesy 

4 Mokré Lazce Nádraží okolní lesy 

1 Mokré Lazce Nádraží cyklostezka na Kravaře 

4 Mokré Lazce 
prostor pod mostem silnice I/11 u hrabyňského 
kopce 

biokoridor od ulice gen. Vlachého na 
Sokolskou 

1 Neplachovice 

 

zámecký park 

4 Neplachovice cesta z Neplachovic do Loděnice-chybí osvětlení park, areál Hliník 
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1 Oldřišov bývalá skládka 

4 Opava centrum-doprava Kylešovický kop. 

1 Opava Kateřinky Kylešovický kop. 

2 Opava Moravice-břehy, TJ Slavia Minerva, průmysl splavy Moravice-areál zdraví 

1 Opava Sadova areál zdraví-Kylešovice 

1 Opava-Jaktař sídliště předměstí a okolí Opavy 

4 
Opava-
Kateřinky okolí hypermarketu Tesco a Globus lokalita Stříbrného jezera 

4 
Opava-
Kateřinky všechny křižovatky ve městě, mimo kruhových zámecký park- Hradec n.M. 

4 
Opava-
Kateřinky 

parkování u poliklinikproč vyjíždějí těžké a 
dlouhé kamiony z bývalého ZD na 
Pekařskou?nejde se jim tam ani otočit a v noci 
nebo nad ránem (ve 3 hod) dělají hluk. Všimla 
jsem si, že na druhé straně jsou stavebniny, 
přičemž se vždy vyjíždělo branou směrem k 
bytovému družstvu Rozvoj? 

Sádrovna. Stříbrné jezero a pískovna na 
Palhanci 

4 
Opava-
Kateřinky Severní Kateřinky-obchvat města Palhanec- druhý břeh. 

4 
Opava-
Kateřinky prostranství za Slezankou, Dvořákovy sady 

parky - Hradec nad Moravicí, Raduň, 
Kravaře, 

4 
Opava-
Kateřinky 

Okolí Moravice, cyklostezska na Hradec nad 
Moravicí. Městské sady. 

4 
Opava-
Kateřinky 

Kolonáda ve Dvořákových sadech (Bezdomovci, 
odpadky) Parky (více či méně všechny) 

4 Opava-Kyl. 
Lokalita Kylešovice, nepořádek, velký hluk 
romských lidi Blízké okolí lesa  

4 Opava-Kyl. centrum města okolí řeky Moravice 

4 Opava-Kyl. Sadová ulice a Těšínská ulice 
Areál zdraví v Kylešovicích, Městské 
sady 

1 Opava-Kyl. - Parky, splav 

4 Opava-Kyl. Sídliště Opava Kateřinky západ Městské sady 

1 
Opava-

Vše, kde je přehuštěná doprava - Krnovská, 
Nákladní, Ratibořská, Hlučínská ap. Opavské parky 
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Město 

4 
Opava-
Město 

Celá západní část od křižovatky Olomoucká x 
Husova až po výjezd z Opavy doma 

4 
Opava-
Město domy s Romy Stříbrné jezero, Palhanec 

4 
Opava-
Město 

Oblast pro volný pohyb psů mezi garážemi na 
ulici Bochenkova a ulicí U Hliníku, tzv. oblast 
Hliník. Často je tam skládka, oblast není vůbec 
osvětlena, parkují tam auta, nepořádek a travní 
porost tam bývá často buď rozježděný 
automobily. Prostor je nevhodný a nebezpečný 
pro pohyb psů, s ohledem na ochranu jejich 
zdraví a také pro děti, které se tam spolu s 
majiteli psů vyskytují. 

Oblast kolem řeky Opava, a to od 
Stříbrného jezera až po Malé Hoštice, 
až na někdy dost přerostlou trávu 
nevhodnou pro pohyb a občasné 
znečištění (především v oblasti ulice 
Mostní). 

4 
Opava-
Město 

Městské parky zejména Náměstí osvoboditelů, 
park u hasicarny v Kateřinkách a park u školy 
Ochranova, který spíš slouží bezdomovcům a 
feťákum než běžným lidem. 

Nová stezka okolím městského náhonu 
k útulku. A okolí Opavy zejména Hradec 
nad Moravicí. 

2 
Opava-
Město 

Opavské západní nádraží 
Nákladní ulice s domy obyvatel romského 
puvodu Parky v okolí Stříbrného jezera 

1 
Opava-
Město Podchod v Kateřinkách Stříbrné jezero, Městské sady 

4 

Opava-
městská část 
Komárov Byvala Oaza v Komarove. Mestske sady v Opave. 

4 

Opava-
městská část 
Malé Hoštice 

Oblasti kolem rušných silnic, Uvítala bych 
omezení rychlosti na ulici Pekařské - kromě 
toho, že se zde nachází škola a školka, část u 
Horního náměstí ještě (také díky Domu umění) 
považuji za součást centra města. Prostor 
nákupního centra na Hlučínské ulici. Co mi ale 
vadí, je "zkrášlení" exteriéru celého komplexu - 
nejsem si jistá, jestli tyto podivné nápisy, každý 
jiný, nesouvisle umístěné a opravdu škaredé - 
nepotřebují schválení před samotnou realizací? 
A nakonec, ale jako jedna z velmi zásadních 
závad kdekoliv v krajině, billboardy. 

Přímo v centru města je příjemným 
místem celý okruh parků - krásné a 
udržované vzrostlé stromy, hřiště pro 
děti. Pro krátké procházky je příjemná 
klidná oblast kylešovského kopce.  
Především jsou ale příjemná především 
místa v okolí - ať už ještě blízké 
Městské sady, tak vzdálenější Slavkov, 
Holasovice, arboretum ve Dvoře 
Králové, Raduň či Hradec nad Moravicí 
a mnoho dalších. 

1 
Opava-
S.Lazce VN Sedlinka a okolí centrum obce Suché Lazce 

1 Opava-
městská část 

park mezi Zlatníky a Stěbořicemi, neudržované, 
staré lavičky a malý počet, špatné osvětlení, 
nevyužitý potenciál místa (hřiště pro děti, 

Stěbořický rybník 
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Zlatníky lavičky a mobiliář) 

2 

Opava-
městská 
částPodvihov 

Jmelím zdecimovaná alej Komárov - 
Komárovské Chaloupky a navazující listnatý lesní 
porost 

Alej a okolní pastviny / lesy mezi 
Podvihovem a Pustou polomí 

4 
Opava-
Předm. Romská komunita u veterinární správy Okolí řeky Opavy, Stříbrné jezero 

1 
Opava-
Předmí 

prostranství a hřiště u panelových domů na 
Mařádkově ulici, svah nad Penny marketem 
směrem k panelovým domům, neudržovaný 
park za Slezankou 

nábřeží Partyzánská, Městské sady, 
Sady Svobody 

4 
Opava-
Předm. Nic konkretniho. Sadrovna 

4 
Opava-
Předměstí 

Opava -silniční okruh městem 
neexistence propoení cyklostezky (stezek pro 
chodce a cyklistye) z města ( resp Kylešovic) 
směr Raduň ( silnice je zde úzká a dosti 
frekventovaná 

a)Opava: Městské parky, loklita 
Stříbrného jezera, 
b) okolí vč. okraj částí města: 
sportoviště v okraj. městských částech, 
cyklostezky kolem řek Opavy a 
Moravice, údolím Raduňky, veškeré 
lesy v okolí 

4 
Opava-
Předm. zahrádkové osady, automobily přírodní části řeky Moravice 

4 
Opava-
Předm. Okolí čističky. Parky a okolí Opavy. 

4 
Opava-
Předm. Kateřinky Kylešivský kopec 

4 
Opava-
Předměstí 

Vnější hranice města Opavy. Kolem celého 
města Opavy a širokého okolí není ani jediný 
souvislý porost vzrostlé stromové zeleně. Všude 
jen samá pole. Městský hřbitov 

1 
Opava-
Předm. Těšínská ulice okolí Městského hřbitova 

1 
Opava-
Předmí Kateřinky Městské sady 

1 
Opava-
Předm. 

Na Hliníku - areál za garážemi - vypadá jako 
jedno velké smetiště a místo pro bezdomovce 

Okolí Stříbrného jezera, okolí naučné 
stezky Hvozdnice (Slavkov), okolí sv. 
Anny, Městské sady, parky okolo centra 
města, zámecké parky - Hradec nad 
Moravicí a Raduň a okolní lesy, Panský 
mlýn 
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2 
Opava-
Předmí Nákladní ulice Okolí řeky Moravice 

1 
Opava-
Předm. neznám Parky ve městě 

1 
Opava-
Předmí park Na rybníčku Městské sady 

4 
Opava-
Předm. 

nechodím tam, kde je panelová výstavba 
(Kateřinky, Kylešovice) sady u městského koupaliště 

1 
Opava-
Předmí Sadová, prostor za Slezankou Městské parky, Městské sady 

1 
Opava-
Předm. nevím 

okolní vesnice Opavy, poskytující 
přírodu a lesy k relaxaci 

1 
Opava-
Předmí velká sídliště. Parky. 

1 
Opava-
Předměstí 

okolí stříbrného jezera a městských sadů 
(nedostatečná údržba zeleně - hlavně sekání 
trávy, odstraňovaní spadlých větví, prosekávání 
zarostlých keřů; naprosto nedostatečné sociální 
zázemí pro návštěvníky; špatná dostupnost 
MHD - neexistuje snadno dostupný chodník 
na/z zastávku MHD, např. i pro kočárky) 

okolí Panského mlýna (je však nutné 
pořešit naprosto katastrofální stav 
území bývalého koupaliště, které 
zbytečně brzdí rozvoj tohoto úžasného 
místa) 

4 
Opava-
Předměstí 

místa s vysokým provozem automobilové 
dopravy (Těšínská, Olomoucká, Krnovská, 
nádražní okruh ad.), panelová sídliště 

areál zdraví Kylešovice, městské sady, 
Stříbrné jezero 

4 
Opava-
Předm. Park na ulici Na Nábřeží Park Ochranova 

4 
Opava-
Předmí Nejzávadnější ulice - Bílovecká ul. - bez zeleně Raduňské rybníky 

4 
Opava-
Předm. celé okolí nádraží Opava - východ parky v centru Opavy 

1 Raduň park 

1 Raduň křižovatka v centru zámecký park 

1 Raduň křižovatka v centru Raduňské údolí 

1 Raduň křižovatka Komárov - Podvihov zámecký park 

1 Skřipov technický dvůr v centru obce okolní lesy 
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1 Skřipov Silnice bez chodníků. Zvelebená obec, celkově. 

1 Skřipov centrum obce přírodní rezervace Leskovecký chodník 

1 Skřipov Okolí požární nádrže v místní části Hrabství Lesní porosty v okolí obce 

1 Skřipov 
Okolí cest, více odpadků, než místní lidé 
vytvářejí projíždějící řidiči. Nepořádek v lese. 

Pro rekreaci - rybník Ešik. Jinak lesy jako 
celek. 

4 Slavkov ve Slavkově a jeho okolí neznám okolí Hvozdníce a rybníků 

4 Služovice Kasárna les a kříž na Urbaně 

4 Služovice Vrbka-obchod stezka k Urbanu 

4 
Služovice-
Vrbka les 

4 
Služovice-
Vrbka cyklotrasa č. 6054 

3 Sosnová les za hřištěm hřiště, les, sad 

4 Sosnová potok Hořina obec a okolí 

3 Sosnová parkování u RD volná příroda 

1 Sosnová vodoteče zahrada-vlastní 

1 Sosnová není všude 

3 Štáblovice Nic Les 

1 Štátina železniční přejezd parčík s dětským hřištěm 

2 Štítina 

zejména černá skládka "u bunkrů" i silážní žlaby, 
vodohospodářsky nezabezpečené skládky hnoje 
apod. v téže lokalitě 

strouha od řeky Opavy před 
intravilánem obce 

1 Uhlířov 
Prostranství za Slezankou a místa ve 
Dvořákových sadech. Okolí Hradce nad Moravicí 

1 
Velké 
Heraltice 

1 
Velké 
Heraltice 

1 
Velké 
Heraltice 

1 
Velké 

zámecký park 
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Hoštice 

1 
Velké 
Hoštice silnice I/56 zámek a okolí 

1 
Velké 
Hoštice zámecký park 

1 
Velké 
Hoštice skládka zámek a okolí 

 
Tabulka č. 17 - otázka č. 13.  Postrádáte nějakou cyklostezku nebo pěší stezku z okolních obcí nebo na 
některé místo v okolí obce? (*respondent – 1 zástupce obce, pracovník úřadu, 2-odborná veřejnost, 3- člen 
iniciativy, spolku, 4-občan) 

Respondent* obec 
pokud postrádáte pěší stezku, napište prosím 

odkud kam 
pokud postrádáte cyklostezku, napište prosím 

odkud kam 

4 Branka u Opavy Branka u Opavy - Otice – Opava 

4 Branka u Opavy 
Z obce Branka u Opavy do obce Otice a z 
Branky do Štáblovic Nepostrádám 

1 Budišovice Budišovice-Pustá Polom 

1 Dolní Životice pěší stezku podél aleje Kostelíková ul. oprava cyklostezky D.Životice - Litultovice 

1 Háj ve Slezsku 

Napojení Háje ve Slezsku cyklostezkou na 
cyklostezky směrem na Dolní Benešov a Mokré 
Lazce, vybudování cyklostezek okolo rybníků mezi 
Hájem a Benešovem. Možnost zpevnění stávající 
cyklostezky z Jilešovic do Hlučína, severně od 
jezera jsou to velice zajímavé trampolíny. 

3 Hlubočec cesta na Hrabství-pěší nebo cyklostezka informační tabule v obci chybí 

3 Hlubočec pěší do Hrabství cyklo na Pustou Polom 

4 Hlubočec pěší do Hrabství cyklo na Pustou Polom 

4 Hlubočec Hlubočec-Pustá Polom-cyklostezka 

1 Hlubočec Hlubočec-Pustá Polom-cyklostezka 

4 Hlubočec 
všude do polí není přístup, polní cestičky 
zničeny orbou přes lesy kolem potoka, na Hradec 

4 Hněvošice Hněvošice - Kobeřice 

1 Holasovice pěší Holasovice-Loděnice 

1 Holasovice pěší od Herličky po prvém břehu Opavy cyklostezka od čističky podél řeky kolem Holasovic  
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1 Holasovice pěší a cyklo Holasovice-Loděnice 

3 
Hradec nad 
Moravicí . 

Od JZD směrem na Otice. Je na ni platné územní 
rozhodnutí. Vyloučila by cyklistický provoz na I/57 
mezi Hradcem a Opavou. 

3 
Hradec nad 
Moravicí 

Jakubčovice - Bohučovice - Hradec 
Bohučovice - Chvalíkovice 

Jakubčovice - Bohučovice - Hradec 
Hradec - Opava (směr Otice a Jaktař) 

4 
Hradec nad 
Moravicí 

 

Z Hradce směrem na Kajlovec nebo do Otic, je 
nutné jet po frekventované silnici, stávající 
cyklostezka směrem do branky je nebezpečná - 
nepřehledná, nebezpečí kolize zvláště v úseku 
městské zástavby. Na svou frekventovanost je 
velmi úzká, využívána pěšími, inline, kolaři, 
kočárky, a pejskaři, v některých místech se velice 
špatně vyhýbá, úplná nemožnost rychlejší jízdy. 

3 
Hradec nad 
Moravicí 

Hradec - Kajlovec - Lesní Albrechtice 
Branka u Opavy - Hradec, po opačném břehu než 
vede dosud, případně přesunutí na regulaci u řeky 
Moravice - zejména z důvodu nebezpečnosti při 
velkém provozu v letních měsících 

1 
Hradec nad 
Moravicí 

mezi Hradcem nad Moravicí a Kajlovcem - 
mimo hlavní silnici 

mezi Hradcem nad Moravicí a Kajlovcem - mimo 
hlavní silnici 

4 Jezdkovice Jezdkovice-Stěbořice, Jezdkovice-Nový Dvůr-cyklostezka 

1 Jezdkovice Jezdkovice-Stěbořice, Jezdkovice-Nový Dvůr-cyklostezka 

3 Jezdkovice Jezdkovice-všechny okolní obce-cyklostezka 

4 Jezdkovice Jezdkovice-okolní obce-cyklostezka 

4 Jezdkovice Jezdkovice-okolní obce-cyklostezka 

4 Jezdkovice Jezdkovice-všechny okolní obce-cyklostezka 

1 Jezdkovice Jezdkovice-Svobodné Heřmanice-cyklostezka 

4 Litultovice 

 

Opava-Litultovice-Jakartovice 

1 Litultovice Litultovice-Hlavnice cykloturistika, turistika 

1 Litultovice směr Opava-cyklostezka 

4 Litultovice směr Opava-cyklostezka 

4 Mokré Lazce Štítina - ML- Lhotka u O. –cyklostezka 

1 Mokré Lazce 

 

ML-Štítina-cyklostezka 

4 Mokré Lazce ML-Štítina+Lhota-cyklostezka 

1 Mokré Lazce 

 

ML-Štítina-cyklostezka 
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4 Mokré Lazce 
chybí mi okružní stezky tak cca 25 km na všechny 
světové strany 

1 Oldřišov 
Z Pustých Jakartic napojení na polní cestu 
mezi Chlebičovem a Opavou 

Z Pustých Jakartic (začíná mezi hospodou a firmou 
na kovovýrobu) napojení na polní cestu mezi 
Chlebičovem a Opavou 552.6092 

4 Opava 

 

Raduň-Komárov-cyklostezka 

1 Opava Kylešovice-Raduň-cyklostezka 

1 Opava do Chvalíkovic - cyklostezka 

1 Opava-Jaktař 

 

Opava - Slavkov, Otice, Hradec nad Moravicí, 
Kajlovec 

4 Opava-Kateřinky 
parčík a Skautského domu-je tam často bláto 
a chodí přes něj hodně lidí 

jezdím na kole a křižovatky raději přejdu přes 
zebru, aby mě nesmetl kamion 

4 Opava-Kateřinky Okolo Opavy, do Polska 

4 Opava-Kateřinky 

Stezek je dost. Spíše jde o jejich stav a 
přitažlivost - mám rád cestu s cílem a se 
zajímavostmi. Taky si myslím, že chybí 
zmapování stezek - ony sice kolikrát v mapách 
jsou, ale chybí zdůraznění, popis. 

Mám stejný komentář jako u pěších stezek. Taky 
mi dost vadí, když přes širokou lávku je zákaz 
vjezdu cyklistům. Situace je o to více paradoxní, 
když je lávka širší než samotná cyklostezka nebo 
chodník. Chybí mi stojany na kola. 

4 Opava-Kateř. Opava - Otice, nejlépe osvětlenou Opava - Otice, nejlépe osvětlenou 

4 
Opava-
Kylešovice 

Opava - Raduň 
Opava - Chvalikovice 

Opava - Raduň 
Opava - Chvalikovice 

4 
Opava-
Kylešovice 

Kylešovice (za Opatiskem) od strůhy k 
Raduňským rybníkům Kylešovice (U Obalovny) - Globus 

4 Opava-Kylešov. Propojení Kylešovic a Globusu Propojení Kylešovic a Globusu 

1 Opava-Město 
Krnovská - raději riskuji pokutu a jedu po 
chodníku 

4 Opava-Město 

Po obou stranách a po celé délce ulice 
Olomoucká. Podle Strategického plánu měla být 
cyklostezka hotová již v roce 2009,2010, místo 
toho tam, kde mohla vést, se z komunikace I. třídy 
stalo bezplatné trvalé parkoviště se všemi 
důsledky ekologické zátěže. 

4 Opava-Město 
Ucelenou stezku z Kateřinek do Kylešovic. Mimo 
silnice a s překonávánim pěších mostu. 

2 Opava-Město Opava Raduň 

4 
Opava-městská 
část Komárov 

Navázání nové pěší stezky z Komárova do 
Raduně, Kylešovic a centra mesta Opavy. 

Navázání nové pěší stezky z Komárova do Raduně, 
Kylešovic a centra mesta Opavy. 

1 
Opava-Suché 

Suché Lazce – Komárov 
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Lazce Suché Lazce - Nové Sedlice 

1 Opava-Zlatníky Zlatníky-Slavkov Zlatníky-Slavkov-Opava, Zlatníky-Jaktař 

2 Opava-Podvihov 

 

Komárovské Chaloupky - Raduň - Opava 

4 
Opava-
Předměstí 

 

Opava Otice Slavkov, pripadne dalsi cyklostezky 
vychazejici z Opavy. 

4 
Opava-
Předměstí Kylešovice-  Raduň 

Kylešovice-  Raduň, Hradecká (okraj zastav, území) 
- Kylešovice, Otická,Měst Hřbitov - směr 
Kylešovice 
Englišova (Od Šk. statku) směr Otice: stávající 
vyježděná nezpevněná "stezka" je po dešti těžko 
sjízdná a je velmi využívaná, přitom trasa vede po 
pozemcích Města Opavy ( p.č. 2529/3, 255/33, 
2362/4- sousední orná půda, kam by bylo možno 
stezku rozšířit, p. č.2366/3, 2365/4) a Obce Otice 
(p. č. 371/3, p.č. 848). Neexistuje další propojení 
pro cykloprovoz přes obec směr Slavskovský les, 
Zahr. osada Trní, je třeba překonat 
frekventovanou křižovatku, což je nebezpečné 
především pro děti 

4 
Opava-
Předměstí 

Funkční cyklostezky na trase Otice Opava, na ulici 
Krnovské, Englišové apod. 

1 Opava-Předm. 

 

Opava, Otice 

1 Opava-Předm. Opava-Otice, Opava-Slavkov 

1 Opava-Předm. Opava - Slavkov, Opava - Otice, Opava - Raduň 

2 Opava-Předm. Z Opavy směrem k polským hranicím Opava-Oldřišov 

1 
Opava-
Předměstí 

1 - Opava - Otice podle hlavní od Kauflandu na 
Olomoucké 

1 - Opava - Otice podle hlavní od Kauflandu na 
Olomoucké  
2 - Opava - Branka u Opavy, od čerpací stanice na 
Hradecké a pak podél železniční tratě. 

4 
Opava-
Předměstí 

Cyklostezka Olomoucká ulice a na Krnovské je cyklostezka spíše nevyhovující (součástí chodníku). 
Na Krnovské se jezdí po chodníku kolem bývalého autobazaru. Není to strana určená pro 
cyklostezku. Pro chodce je nebezpečné, když se za ním řítí kolo, dozadu nikdo nevidí, je to 
nepříjemné. Chodím tudy denně do práce a setkávám se s tím často. 

1 Opava-Předm. Otice 

1 Opava-Předm. 

Cyklo-Opava Předměstí- Kylešovský kopec - Opava Komárovkdyž už pojedu v Komárově po 
cyklostezce - chodník, nelze přejít na druhou stranu přes řeku, kde je most, který vede přes pole 
směrem na Kravaře. 

Žádali jsme tam přechod a bez odpovědi 

1 Opava-Předm. městské sady - stříbrné jezero 
Opava - Otice, průjezd přes frekventované cesty - 
Olomoucká, Krnovská 
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4 Opava-Předm. 

 

Opava-Otice 

4 Opava-Předm. Podél řeky Podél řeky 

4 Opava-Předm. 
Z Opavy do Raduně 
Z Opavy do Hradce n. Mor. 

1 Raduň 

 

R-Kylešovice+Komárov-cyklostezka 

1 Raduň R-Kylešovice+Komárov-p+cyklo bývalý obchod - oprava 

1 Raduň Raduň - Komárov 

1 Skřipov Skřipov - Lesní Albrechtice totéž 

1 Skřipov Bílovec - Hradec nad Moravicí 

4 Slavkov 

velice, velice potřebná cyklostezka ze Slavkova do Opavy. Dojíždím jako mnoho dalších 
spoluobčanů denně do práce do Opavy na kole a jezdit napříč Slavkovem po Olomoucké až do 
Opavy je opravdu náročné. Také v Opavě celá Olomoucká ulice není vůbec ani trochu 
přizpůsobena pro cyklisty a jezdí jich tam hodně. Prosím udělejte s tím něco !!!! 

4 Služovice do Vrbky obojí 

4 Služovice do Opavy-kolem hlavního tahu-cyklostezka 

4 Služovice-Vrbka cyklo do Opavy 

4 Služovice-Vrbka Služovice-Vrbka-cyklostezka 

3 Sosnová vysazovat stromy 

3 Sosnová Sosnová-H.Benešov přes Lesní Domky zeleň - dosazení parčík na rozcestí u trafa 

3 Štáblovice Z štáblovic do Opavy 

1 Štátina Štítina-Kravaře+Mokré Lazce 

2 Štítina 
stezka s mostem přes řeku Opavu do 
zámeckého parku v Kravařích 

napojení na Slezskou magistrálu (č. 55 resp. 8) v 
Mokrých Lazcích, cyklostezka na Dvořisko a legální 
průjezd po chodníku, který by mohl být 
cyklostezkou, do Nových Sedliccyklostezky mimo 
zastavěné území by měly mít zpevněný povrch, 
nikoliv asfaltový a musí být doplněny 
stromořadím 

1 Uhlířov 

 

Opava směr Otice - Uhlířov - Štáblovice dále na 
Vítkov a Budišov nad Budišovkou. Opava směr 
Slavkov - Litultovice a dále. 

1 Velké Heraltice Velké Heraltice-Malé Heraltice 

1 Velké Hoštice VH-Chlebičov-pěší i cyklo 

1 Velké Hoštice Chlebičov - Polsko –cyklostezka 

1 Velké Hoštice VH-Chlebičov+V.H. – Komárov-cyklostezka 
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Tabulka č. 18 - otázka č. 14 napište jiná Vaše doporučení, návrhy a připomínky k využívání okolní krajiny 
(*respondent – 1 zástupce obce, pracovník úřadu, 2-odborná veřejnost, 3- člen iniciativy, spolku, 4-občan) 

Respondent* obec Vaše doporučení, návrhy a připomínky k využívání okolní krajiny: 

4 Branka u Opavy 
Viz výše. Naučit se úctě ke krajině, k lidem a k všemu živému. Přestat vidět sebe. 
Hledat Boha, milovat druhé. 

1 Budišovice park zkulturnit a obnovit hospodu 

1 Dolní Životice 
provést revitalizaci zámeckého parku, obnovu zeleně uvnitř obce i vně obce; 
provést revitalizaci obecních rybníků, provést opravu cest, vedoucích k lesu 

1 Háj ve Slezsku 

Cesta z Kozmic k Hlučínské přehradě (západní zátoka u Jilešovic) je v šíleném stavu, 
škoda, jezdí se tam koupat kvanta lidí. Možnost vytvoření cesty pro auta k západní 
zátoce přímo z Jilešovic, aby se nemuselo zajíždět přes Kozmice. 

3 Hlubočec chemie-hnojiva+postřiky-dopady na louky 

3 Hradec nad Moravicí 

omezení (kontrola?) jízdy motocyklů, aut apod. v krajině 
obnova různorodých krajinných prvků - meze, mokřady,  
kultivace krajiny a lidí uměním - sochy v krajině, v intravilánu apod. 
podpora aktivit, které budou vytvářet sounáležitost občanů s okolní krajinou 

4 Hradec nad Moravicí 

3 Hradec nad Moravicí 
Výstavba obchvatu Hradce v tzv. dlouhé variantě Branka - Bohučovice - Jakubčovice 
- Skřipov – Březová 

4 Mokré Lazce 

největším problémem, se kterým jsem se za poslední dobu setkala jsou špatně 
značené cyklostezky stávající a velká obhospodařovaná pole v okolí obce, vlastně ze 
všech stran dochází často ke korozi půdy, kterou jsou potom zaplavovány sklepy a 
přízemí rodinných domů. v krajině chybí remízky. 

4 Opava-Kateřinky 
k rekreaci, procházkám, cyklistice, již žádná obchodní centra, nové byty (využít 
stávající domy k opravám . 

4 Opava-Kateřinky 

chtěla bych víc klidu ve městě- možná cenově výhodnější městská doprava by taky 
hodně problémů s parkováním vyřešila. Já sama jezdím na kole mezi náklaďáky 
hlavně proto,že je to pro mě dost drahé. 

4 Opava-Kateřinky 

Myslím, že není důležité budovat velkolepé projekty. Jsou nákladné a je pak 
problém s jejich údržbou. Dle mého názoru mnohokrát stačí pročistit zeleň, vysadit 
novou místo nezdravé nebo na místech, kde chybí. Přivítám více vodních ploch a 
relaxačních zón, kde je co dělat. Vše si představuji jednoduché, nenákladné a 
bytelné, ať jsme schopni za peníze, které máme a budeme mít k dispozici vytvořit 
kvalitní prostředí pro široké spektrum obyvatel Opavy. 

4 Opava-Kylešovice 

Obnova koupaliště u "Nového" splavu v Kylešovicích + zřízení rekreační zóny v 
daném místě, doasfaltování cyklostesky od Areálu zdraví vedoucí do Branky (část 
cyklostesky není pokryta asfaltem a po dešti jsou na ní kaluže a bláto) 

4 Opava-Kylešovice Zpevnění povrchu polních cest např. Kylešovice-Chvalíkovice,  Opava-Chlebičov 
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1 Opava-Město 
Doporučuji investovat peníze do potřebných projektů a ne je dávat na takové drahé 
"kýče" jako je Špión na Dolním náměstí. 

4 Opava-Město 

město Opava má podnětů na „ sto let " dopředu (Strategický plán, PUMM,územní 
plán, Zdravé město atd.), aniž by se mnohé z toho někdy vůbec realizovalo, takže i 
tuto anketu a studii považuji jen za budoucí příspěvek do Zemského archvihu a 
svým způsobem i jako výsměch 

2 Opava-městská částPodvihov 

Domnívám se, že ke sportovně rekreačnímu využití krajiny je lepší budovat 
promyšlenou síť cyklo / pěších tras, které budou mít logiku z hlediska propojení cílů, 
tak aby se mohly stát přirozenými spojnicemi, než budovat infrastrukturu s 
přístřešky, odpadkovými koši atd., které se na "umělých" trasách stanou pouze 
dalším finančním nákladem na údržbu. 

4 Opava-Předměstí 
Zahrádkářský kolonie Resslovo nábřeží -  mnoho všelijakých budek, velmi 
nevzhledné prostředí v centru Opavy, spalování listí, odpadu. 

4 Opava-Předměstí neumožňovat příjezd všude pro všechny do volné krajiny, nezpevňovat polní cesty 

1 Opava-Předměstí 
Dát do pořádku informativní tabule na Naučné stezce Hvozdnice. Nedělat velké 
zásahy do krajiny u Stříbrného jezera, ať se neztratí divokost krajiny. 

4 Opava-Předměstí 
Na Sádrovnu (Stříbrné jezero) se v létě chodí koupat dost lidí. Nejsou tam záchody, 
převlékací kabiny. 

4 Opava-Předměstí vysadit co nejvíce alejí kolem cest a chodníků 

4 Opava-Předměstí Úprava břehů řeky pro rekreaci a sport 

4 Opava-Předměstí využívání hlavně k relaxaci 

1 Skřipov udržování rybníků pro rekreační účely 

1 Skřipov 
Altán v lese na některé z rušnějších cyklotras (např. Bílovec - Hradec n. M.) by mohl 
být využitelný. 

2 Štítina 

Využívání krajiny na Opavsku je tak intenzivní, že její ostatní funkce jsou významně 
omezeny. Krajina neslouží jako refugium původních druhů rostlin a živočichů, v 
katastru Štítiny zcela chybí lesy a louky, zeleň ve volné krajiny přestavují víceméně 
jen břehové porosty podél vodních toků. Je zde prostor k revitalizaci příkopu (stoky, 
potoka), ale vedení obce se spíše přiklání ke krátkodobým technickým a hlavně 
jednoduchým řešením. Bohužel, veškeré snahy o zlepšení struktury krajiny končí u 
vlastnických vztahů, takže Vaši studii vítám, nicméně v praxi se díky laxnímu vedení 
obce a velkovlastníkům pozemků nic nezmění. 

 


