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1 Úvod 

Územní studie krajiny pro území správního obvodu ORP Opava je pořizována statutárním městem 
Opava a bude zpracována pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností. 

Zpracování územní studie krajiny poskytuje výjimečnou příležitost pro komplexní řešení volné krajiny, 
včetně koordinace soukromých a veřejných zájmů v krajině. Potřeby rozvoje a ochrany zastavěného 
území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou dostatečně řešeny v územně plánovacích 
dokumentacích, ve volné krajině však doposud nebyly územně plánovací nástroje dostatečně 
uplatňovány. ÚSK navíc řeší návaznosti přesahující hranice obcí. 

Stále více je nutné se věnovat problémům způsobeným změnami klimatu (povodně x sucho), 
v sídlech i ve volné krajině. ÚSK tak bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se 
změně klimatu (tzv. Adaptační strategie) a na její národní ekvivalent, kterým je dokument Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie ČR). S tím souvisí také 
změny v biologické rozmanitosti, prostupnost a přístupnost krajiny, protipovodňová a protierozní 
opatření v krajině nebo tzv. zelená infrastruktura.   

ÚSK bude konkrétně řešit: 

• protierozní problematiku (vodní, větrná eroze), protipovodňovou problematiku a retenci 
vody (sucho) 

• ekologicky málo stabilní území (ekologické zátěže a brownfields) 
• podmínky pro zachování biodiverzity 
• prostupnost krajiny 
• podmínky pro rekreaci  
• ochranu krajinného rázu 
• ochranu přechodových oblastí sídel a volné krajiny 
• adaptaci na změny klimatu (nad rámec výše uvedeného) 

Územní studie krajiny je pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební 
zákon). Po dokončení územní studie a po té, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití jako 
podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, bude studie vložena do evidence územně 
plánovací činnosti, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona, ve znění později 
vydaných předpisů. 

Účelem ÚSK je vytvořit koncepci pro plánování v krajině v obcích správního obvodu ORP Opava. 
Hlavním cílem ÚSK je vyhodnotit potenciály krajiny, posoudit její aktuální stav a navrhnout potřebná 
opatření důležitá pro její ekologickou stabilizaci, zaměřená na eliminaci negativních dopadů změny 
klimatu (sucho, lokální přívalové srážky…), zachování krajinného rázu a přírodních a kulturních 
hodnot. 

Územní studie krajiny bude sloužit především jako podklad pro zpracování Zadání ÚPD a bude jedním 
ze základních podkladů pro zpracování koncepce uspořádání krajiny v územních plánech. 
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Součástí kompletní studie (analytické I návrhové části) bude definice krajinářských hodnot, limitů 
a zásad řešení, definice optimálního využití ploch, prostorových a historických záležitostí 
v nezastavěném území, krajinného rázu, řešení územního systému ekologické stability, definování 
limitů v krajině a návrhů opatření pro řešení klíčových problémů v krajině řešeného území, zejména 
opatření pro zadržení vody v krajině, snížení vodní a větrné eroze a obnovení prostupnosti 
zemědělské krajiny jak pro člověka, tak pro organismy. 
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2 Využité podklady 

Při zpracování byly využity existující podklady: 

 ÚAP ORP Opava 3. úplná aktualizace (2014) 
 ÚAP Moravskoslezského kraje 3. úplná aktualizace (2015) 
 Platné Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
 Platné územní plány dotčených obcí 
 Politika územního rozvoje ČR 
 Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava – sledované 

jevy ÚAP, jejich charakteristiky (2014): 
o jev 17 – oblast krajinného rázu 
o jev 18 – místo krajinného rázu 
o jev 23 – významný krajinný prvek ze zákona  

 Revize a návrh nových významných krajinných prvků na území ORP Opava (2015) 
 Územní studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 

na území města Opavy (2014) 
 Krajinná studie Zelené hradby Opava a městské části (2015) 
 Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu  
 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 
 Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje 
 Oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast LO 29 – Nízký Jeseník a LO 32 – Slezská 

nížina 
 Plán oblasti povodí Odry 
 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry 
 Komplexní pozemkové úpravy 
 Oborové mapy 

ÚSK dále respektuje platné územní rozhodnutí na stavbu „silnice I/11 Opava – severní obchvat – 
východní část a silnice I/11 Opava – severní obchvat – západní část“. 
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3 Popis stavu území 

3.1 Základní geologická a geomorfologická charakteristika území 
a reliéfu 

Z hlediska geomorfologického spadá území do provincie Česká vysočina, severovýchodní část 
do provincie Středoevropské nížiny. Území se tedy nachází na rozhraní dvou geomorfologických 
celků, a to Nízkého Jeseníku a Opavské pahorkatiny. Nízký Jeseník tvoří většinu území a je tvořen 
převážně podcelkem Vítkovské vrchoviny a Stěbořické pahorkatiny. Na severozápadě zasahuje ještě 
okrajově Brantická vrchovina a Bruntálská vrchovina. Nízký Jeseník se postupně svažuje do Opavské 
pahorkatiny, která se nachází v severovýchodní části sledovaného území v okolí řeky Opavy. Ta se 
skládá z geomorfologických podcelků Poopavská nížina, jež tvoří největší část území (okolí řeky 
Opavy) a Hlučínské pahorkatiny, jež zasahuje pouze okrajově do severovýchodní části území 
(Hněvošice, Oldřišov, Služovice, Chlebičov a Velké Hoštice).  
Přehledné schéma geomorfologického členění je znázorněno v následující tabulce a obrázku. 

Tabulka 3.1.1: Geomorfologické členění 

Systém Provincie Subprovincie Celek Podcelek 
Hercynský Česká vysočina Krkonošsko-

jesenická soustava 
Nízký Jeseník Stěbořická pahorkatina 

Vítkovská vrchovina 
Brantická vrchovina 
Bruntálská vrchovina 

Středoevropské 
nížiny 

Středoevropské 
nížiny 

Opavská 
pahorkatina 

Poopavská nížina 
Hlučínská pahorkatina 

 
Pro oblast Nízkého Jeseníku jsou typické plošiny a široce zaoblené hřbety, přímočará údolí uvnitř 
většinou široce rozevřená a na okrajích hluboce zaříznutá do pohoří. Nízký Jeseník je plochou 
vrchovinou o průměrné výšce 400–600 metrů. Nejvyšší, západní část Nízkého Jeseníku dosahuje až 
800 metrů. Směrem k východu se šikmo svažuje a klesá na výšku kolem 350 m. Horninovou náplní 
jsou sedimenty kulmu (variského flyše) – rytmicky se střídající prachovce, břidlice, droby a slepence. 
Koncem třetihor se v oblasti začala projevovat sopečná činnost. Žhavé magma vystupovalo na povrch 
a dalo vzniknout jak čedičovým kupám, tak i stratovulkánům. Aktivní sopečná činnost patrně 
probíhala až do starších čtvrtohor. Mladými sopkami jsou např. Uhlířský vrch a Venušina sopka. 
Počátkem čtvrtohor se podnebí ochlazovalo. To se projevilo i vznikem pevninského ledovce, který 
do oblasti Nízkého Jeseníku přinesl ze severních zemí štěrkopískové sedimenty a taktéž i bludné 
balvany. 
Vítkovská vrchovina je plochá vrchovina ve východní části Nízkého Jeseníku. Její střední výška je 
429,8 m n. m., střední sklon 5°12´. Jedná se o kernou, k východu ukloněnou vrchovinu s rozsáhlými 
zbytky zarovnaných povrchů a hlubokými údolími. Stěbořická pahorkatina je členitá a má široké 
hřbety a mělce zahloubená údolí.  
Opavská pahorkatina představuje geomorfologický celek v České republice a v Polsku, který je 
součástí Slezské nížiny. Jedná se o plochou pahorkatinu s pozůstatky čtvrtohorního zalednění. Člení 
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se zde na nížinu Poopavskou a Hlučínskou pahorkatinu. Reliéf Opavské pahorkatiny na severu je 
členitější, především v Hlučínské pahorkatině.  
Geomorfologické členění je patrné z následující mapy. 

Obrázek 3.1.1: Geomorfologická struktura území 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

Reliéf tvoří základní charakter krajiny oblasti udávající měřítko a otevřenost krajinné scény. Území 
Opavska lze charakterizovat jako typ krajiny s vrchovinným reliéfem v jižní a jihozápadní části 
a krajinou plošin a pahorkatin v severní části. Projevy vody se podílí na charakteru krajinné scény - 
okolí řeky Opavy a nížinné části jejího přítoku Moravice s přítokem Hvozdnice - vytváří širokou říční 
nivu, horní tok řeky Moravice místy vytváří hluboko zaříznutá údolí (obec Hradec nad Moravicí, 
Jakartovice). Podobné zaříznuté údolí je také okolí toku Hrabyňka (obec Hrabyně a Háj ve Slezsku). 
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Obrázek 3.1.2: Relativní výšková členitost SO ORP Opava 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

3.2 Současný stav území zjištěný z terénních průzkumů 

Pro potřeby ÚSK bylo provedeno dotazníkové šetření v řešeném území SO ORP Opava. V dotazníku 
bylo zařazeno celkem 14 otázek. Celkem bylo vyhodnoceno 140 vyplněných dotazníků z 26 obcí. 
Počet dotazníků je dostatečný z hlediska jejich absolutního počtu a vyplněnosti dotazníků. Dotazníky 
vyplňovaly 3 skupiny respondentů (občané, obce a ostatní) všech věkových skupin, ale od mladých 
lidí do 25 let bylo získáno minimum odpovědí. Vzdělanostní struktura respondentů vykazuje výrazně 
nadprůměrné zastoupení obyvatel s vysokoškolským vzděláním, což odpovídá i poměrně odbornému 
charakteru dotazníkového šetření. Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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Závěry z 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 

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

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

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

názorů je patrná u všech tří skupin respondentů. 

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

 Občané požadují na prvním místě odstranění černých skládek („estetizace území-krajiny“, 
odstranění nejzávadnějších – zanedbaných, devastovaných nemovitostí, ploch). 

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

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

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

Jako nejzávadnější území je možné obecně vymezit okolí devastovaných budov, ploch, skládek, často 
i bývalých zemědělských areálů. 

Jako nejpříjemnější území je deklarováno obvykle území s kvalitní, udržovanou zelení – zejména 
parky, lesy, konkrétně okolí zámků (nejen Hradce n. M., Raduně), dále pak území v návaznosti 
na vodní plochy (okolí řek, Stříbrné jezero apod.). 

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

4.1 Popis a vymezení základních struktur krajiny 

4.1.1 Struktura krajiny ORP Opava 

Krajina správního obvodu ORP Opava je poměrně pestrá. Střídají se zde zalesněnější a sklonitější 
partie Nízkého Jeseníku a převážně zemědělské nížinné partie podél řeky Opavy v Opavské 
pahorkatině. Toto základní rozdělení území se pak odráží v naprosté většině charakteristik primární 
struktury krajiny, je důležitou predispozicí pro sekundární strukturu krajiny a adekvátně se projevuje 
i v terciární struktuře krajiny.  

Mezi klíčové aspekty primární krajinné struktury Opavska, která následně ovlivňuje i struktury 
navazující, patří: 

 Od severu k jihu stoupá nadmořská výška, mírně klesá průměrná teplota vzduchu a narůstá 
množství srážek. Současně se mírně zvyšuje období se sněhem a množství sněhových srážek. 

 Základní kostru území tvoří řeky Opava, Moravice a Hvozdnice, do jejichž okolí je 
koncentrováno nejvíce sídel, dopravní a technické infrastruktury a lidských aktivit. Naopak 
směrem do vyšších poloh a vzdálenosti od těchto řek se snižuje velikost sídel, hustota počtu 
obyvatel a přibývá přírodnějších prvků krajiny (zejména lesy). 

 Pouze část malých vodních toků je v přírodě blízkém stavu, což představuje potenciál 
pro jejich revitalizaci s konečným pozitivním důsledkem pro zlepšení jejich schopnosti zadržet 
vodu v krajině i zvýšení jejich biologické hodnoty. 

 Hluboké úzké údolí řeky Moravice (tj. jeho dno a přilehlé svahy) vytváří významnou 
predispozici pro výskyt ekosystémů s vyšší biologickou, ekostabilizační, estetickou a rekreační 
hodnotou regionálního až nadregionálního významu. Na území Opavska se nachází přírodní 
park Moravice, několik zvláště chráněných nebo naturových lokalit a současně se jedná 
o rekreačně využívanou lokalitu. 

 Otická sopka a Hůrka v Holasovicích, jako prvky krajiny sopečného původu dnes lokální, tvoří 
přírodní dominanty krajiny, v případě Hůrky s duchovním rozměrem (křížová cesta, kaple). 

 Niva řeky Opavy je významným potenciálním územím pro tvorbu krajinných prvků s účelem 
posílení biodiverzity. 

 V území podél řeky Opavy (a částečně i dalších řek) se nacházejí velmi kvalitní orné půdy 
vytvářející výborné podmínky pro zemědělství. 

 V krajině se celoplošně vyskytují liniové a maloplošné prvky zeleně s charakterem blízkým 
potenciální přirozené vegetaci, které vytvářejí základ pro zajištění ekologické stability krajiny 
a vytvoření funkčního územního systému ekologické stability 

 S ohledem na vegetační stupně tvoří významný podíl lesních porostů smrky, které jsou 
ohrožovány dalšími a/biotickými činiteli, jako jsou sucho nebo podkorní hmyz a jejich stav je 
místy narušen 
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Z výše uvedeného je evidentní, že primární struktura přímo ovlivňuje prvky struktur sekundární 
a terciární. Sekundární struktura krajiny v podstatě představuje aktuální stav krajiny. Současný stav 
krajiny Opavska, tj. se zaměřením na sekundární strukturu, lze shrnout v následujících bodech takto: 

 41 obcí s dominantním postavením města Opavy, kde žije 57 % všech obyvatel.  

 Zemědělská oblast s obilnářsko-bramborářským charakterem. Zemědělská půda tvoří 64 % 
celkové rozlohy území, lesy přibližně 26 %.  

 Funkce obytné a výrobní jsou koncentrovány do města Opavy, která je rovněž dopravním 
uzlem území.  

 Hlavní dopravní tahy jsou orientovány ve směru Krnov/Bruntál – Opava – Ostrava, tj. podél 
toku řeky Opavy. 

 Služby nadmístního významu (nemocnice, střední a vysoké školy, hlavní kulturní objekty 
apod.) jsou koncentrovány v Opavě a pro část obyvatel dobře dostupné i v Ostravě. 
Základními službami (zdravotní péče, základní a mateřské školství, kultura atd.) je území 
celoplošně pokryto v místních významnějších centrech osídlení. 

 

Nejedná se samozřejmě o konečný výčet. Navíc primární, sekundární a terciární struktura jsou 
vzájemně provázané a nelze je jednoznačně oddělit.  

Podrobnější popis jednotlivých složek primární, sekundární a terciární struktury krajiny Opavska je 
popsán v dalších kapitolách. 

4.1.2 Typy krajin na území Opavska 

Na základě vyhodnocení řady charakteristik primární, sekundární a terciární krajinné struktury bylo 
provedeno typologické členění krajin České republiky (Jiří Löw, Jaroslav Novák). Fakticky bylo 
při typologii využito 8 následujících parametrů: 1. vegetační stupňovitost, 2. členitost reliéfu, 3. 
výjimečnost typů reliéfu, 4. biogeografické podprovincie, 5. struktura využití ploch, 6. historické typy 
sídel a plužin, 7. typy lidového domu a 8. vývoj a doba osídlení krajiny. 

Při porovnání výsledků diferenciace území na základě osmi uvedených charakteristik pomocí 
superpozice jejich map byly vytvořeny tři vůdčí rámcové krajinné typologické řady postihující přímo či 
zprostředkovaně hlavní skupiny vlastností české krajiny: 

 Rámcové typy sídelních krajin 
 Rámcové typy využití krajin 
 Rámcové typy reliéfu krajin 

 

Postavení charakteru krajiny ORP Opava v rámci ČR dle jednotlivých vůdčích rámcových krajinných 
typologických řadách je zachyceno na následujících mapách: 
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Obrázek 4.1.1: Rámcové typy sídelních krajin 
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Obrázek 4.1.2 Rámcové krajinné typy dle způsobu využití území 
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Obrázek 4.1.3: Rámcové krajinné typy dle reliéfu 

 

 

Na základě typologie krajiny ČR jsou pak vymezeny pro území ORP Opava tyto typy krajiny: 

 Sídelní krajiny 
o 1 – Stará sídelní krajina Hercynika a Polonika – v Opavské pahorkatině 
o 3 – Vrcholně-středověká sídelní krajina Hercynika – nižší polohy Nízkého Jeseníku 
o 5 – Pozdně-středověká sídelní krajina Hercynika – vyšší polohy Nízkého Jeseníku 

 Využití krajiny 
o U – Urbanizované krajiny – město Opava 
o Z – Zemědělské krajiny – niva Opavy, Moravice a Hvozdnice 
o M – Lesozemědělské krajiny – nižší polohy Nízkého Jeseníku 
o L – Lesní krajiny – některé partie v jižní části území 
o R – Rybniční krajiny 

 Krajiny dle reliéfu 
o 00 – Krajiny bez vylišeného reliéfu 
o 01 – Krajiny plošin a plochých pahorkatin – Opavská pahorkatina 
o 02 – Krajina členitých pahorkatina vrchovin Hercynika 
o 11 – Krajina širokých říčních niv – podél toku Opavy 
o 15 – krajina zaříznutých údolí – údolí Moravice 
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4.2 Analýza vazeb sídel a krajiny 

Obecnou tendencí vývoje krajiny v ČR a regionu její pokračující antropogenní transformace krajiny 
a růst sídel spojený s procesy urbanizace a suburbanizace. V klasických definicích je urbanizace 
chápána jako koncentrace obyvatel do měst. Tento proces zpomaluje, často je pozornost zaměřena 
pouze na suburbanizace. Hlubší analýza však dokumentuje, že i v případě mírného poklesu počtu 
obyvatel sídla, počet bytů, automobilů a rozsah zpevněných, zastavěných ploch v těchto sídlech dále 
roste. Z plošného hlediska probíhá expanze měst do krajiny i nadále (příkladem může být město 
Opava s poklesem počtu obyvatel) 

Urbanizace přitom nezasahuje pouze sekundární sféru krajiny, ale i terciér – změnami života 
(od individuálního chování, přes proměny rodiny až po účast na veřejném – kolektivním životě). 
Sídelní struktura ve svém širším pojetí mnohdy generuje individuální znaky (charakteristiky) krajiny – 
viz Hlučínsko, jejichž uchování, rozvoj je předmětem širšího zájmu společnosti a našla i odraz v EÚoK 
(Evropské úmluvě o krajině).   

Část sídelních procesů v krajině je již možné považovat za ukončenou (například pokles podílu 
prvního sektoru na celkové zaměstnanosti – zejména zemědělství a lesnictví, nikoliv však pokles 
rozsahu územních dopadů v krajině), na druhé straně však vznikají fenomény nové, navázané na 
rostoucí hybnost obyvatel (rostoucí automobilizaci domácností a relativním poklesem nákladů na 
individuální mobilitu). Výrazně českým fenoménem transformace sídelní struktury je rostoucí význam 
druhého bydlení jako dominantního procesu růstu úrovně bydlení, který však polarizuje společnost a 
má i své projevy v krajině. Tímto fenoménem je výrazně ovlivněn i proces suburbanizace 
v Moravskoslezském kraji, reálně nelze zabránit, aby část bytové výstavby v rekreačně atraktivních 
lokalitách sloužila k druhému bydlení (většinou s rekreačními funkcemi). 

Míra rozdílu mezi venkovskými a městskými obcemi dlouhodobě klesala, a to jak s poklesem 
zaměstnanosti obyvatel v zemědělství v posledních více než 150 letech, tak i s růstem kvality bydlení 
v rodinných domech a alokací bytových domů do mnohých vesnických obcí. Poslední, ne zcela validní 
výsledky ze sčítání v roce 2011 dotýkající se pohybu za prací, naznačují pokles intenzity tohoto 
pohybu, který by měl být spjatý do značné míry i s růstem podílu zaměstnanosti ve službách, které se 
částečně přenášejí i do míst bydliště a uzlových dopravních bodů. 

Vývoj sídelní struktury je v posledních desetiletích velmi rychlý, obecně zejména pod tlakem 
suburbanizace a rozvoje dopravy, zmenšování územní diferenciace a na druhé straně vzniku nových 
fenoménů, stále přetrvávajícího extenzivního využívání krajiny. 

Poměr mezi rozvojovými možnostmi sídel a krajiny 

Dlouhodobou skutečností je rostoucí tlak sídel na krajinu, expanze zástavby do volné krajiny a její 
zvyšující se antropogenní fragmentace.  

Tento jev dokumentuje zejména dlouhodobé srovnání zástavby sídel. Plošná expanze sídel probíhá 
výrazně rychleji, než růst počtu obyvatel. I v rámci SO ORP Opavy je možno dokumentovat řadu 
menších sídel, které mají stejný počet obyvatel jak před cca 100 lety, avšak více než dvojnásobný 
počet domů. U sídel s rekreační funkcí je tento poměr ještě „vyšší“. Navíc je možno říci, že před 100 
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lety plnila většina těchto domů i výrobní funkci, zatímco v moderní společnosti je tato funkce stále 
více územně vydělována.  

Při posuzování rozvojových možností sídel je potřeba vnímat řadu skutečností: 

 poměrně dobře jsou ustáleny postupy analýzy systému bydlení (stanovení potřeby bytů). 

 problematičtější je posuzování možností rozvoje a dopadů rekreace na krajinu  

 nejproblematičtější je hodnocení potřeby ploch pro podnikání (včetně přetrvávajícího tlaku 
na extenzivní podporu nabídky ploch pro podnikání – nabídku nových ploch za dotované, 
symbolické ceny pro průmyslové zóny apod.) 

 

Vývoj zemědělské krajiny ve druhé polovině 20. století, měl za následek úbytek, příp. úplné vymizení 
přirozených spojnic mezi intravilánem a extravilánem, kterými by obyvatelstvo mohlo vstupovat 
do krajiny za účelem krátkodobé rekreace. Nejproblematičtější je to v oblastech s vysokým stupněm 
zornění, což je případ ORP Opava. To má za následek, že obyvatelstvo je nuceno v těchto případech 
používat dopravní prostředky, aby mohlo dosáhnout krajiny, která uspokojí jejich požadavky.  

Hodnocení sídelního propojení a prostupnosti krajiny pro člověka pro město Opavu je řešeno v rámci 
krajinné studie Zelené hradby Opava a městské části. Tato studie je výchozím podkladem 
pro optimalizaci přírodních a turistických prvků v krajině ve vztahu k územnímu plánování. 

Při navrhování a plánování prvků byly zhodnoceny a zapracovány dostupné podklady o plánovaných 
záměrech dopravních staveb, ÚSES a návrhů protierozních opatření. V rámci řešení byly vytvořeny 
předpoklady pro posílení sociálních vazeb obyvatelstva mezi sebou i na okolní krajinu v místě 
bydliště. Jedná se především o navržení kratších místních rekreačních okruhů pro pěší 
v bezprostředním okolí obcí a předměstí města Opavy.  

Za účelem posílení kulturně rekreační a přírodně rekreační funkce krajiny v okolí města byly navrženy 
vegetační úpravy vhodných stávajících tras, či byly navrženy nové trasy a cesty, které umožňují 
potřebnou prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty, a to včetně odpočivných míst. Dále byl navržen 
soubor opatření ke zvýšení biologické rozmanitosti krajiny spolu s návrhy výsadeb sadů starých 
regionálních ovocných odrůd ke zvýšení kulturně historické hodnoty krajiny a výrazné aleje 
a stromořadí pro zvýšení kompozičních a estetických hodnot. V rámci studie jsou také vytipována 
místa k zastavení kolem cest, které vedou k zajímavým přírodním a kulturně vlastivědným místům. 

V rámci studie byl vyhodnocen přírodní, rekreační a kulturní potenciál území. Byla provedena 
biologická inventura existujících přírodních prvků a krajinářská inventura existujících polních cest. 

V návrzích byly vytipovány oblasti, kde je vhodné, či nezbytné zvýšení rekreační funkce krajiny. Dále 
byly vytipovány lokality, u kterých je vhodné či důležité podpořit zvýšení, či udržení biologické 
rozmanitosti a také lokality, kde je vhodné zvýšit jejich kulturně přírodní hodnoty. Návrhy také 
obsahují další cíle a místa, která je vhodné vzájemně propojit stezkami. V návrzích byly zohledněny 
historické cesty, pozemky ve vlastnictví Statutárního města Opavy, možnosti ke zvýšení prostupnosti 
krajiny pro pěší a cyklisty. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

34 
 

V rámci studie Zelené hradby jsou navrženy realizace řady přírodních prvků a rekreačních tras. 
Výstupem je konkrétní vymezení 270 přírodních prvků a 179 rekreačních tras.  
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Obrázek 4.2.1: Přehledová mapa návrhů výsadeb, tras a odpočívek v rámci studie Zelené hradby Opava 
a městské části 

 

 

Obrázek 4.2.2: Návrhy výsadeb, tras a odpočívek studie Zelené hradby západně od Opavy 
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Obrázek 4.2.3: Pohled na blok orné půdy západně od Opavy 

 
Pozn.: V současné době průchozí jen za ideálních klimatických a místních podmínek. Umístění a směr pohled viz 
šipka Obrázek 4.2.2. 

V rámci hodnocení prostupnosti člověka do krajiny v dalších obcích, které nejsou součásti studie 
Zelené hradby, jsou zdrojem dat registr produkčních bloků, datová sada komunikací Základní báze 
geografických dat, letecké ortofoto, mapy stabilního katastru. 

Obrázek 4.2.4: Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí intravilánu Jakubčovic (Hradec 
nad Moravicí) 

 
Pozn.: Ideální vstup do krajiny se nachází v severozápadní části obce do lesního porostu, případně jihovýchodně 
travním porostem. 
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Obrázek 4.2.5: Cestní síť, bloky orné půdy a travních porostů v nejbližším okolí intravilánu Oldřišova 

 

Obrázek 4.2.6: Příklady zaniklých polních cest východně od Dolních Životic 
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Obrázek 4.2.7: Příklady zaniklých polních cest jižně od Jakubčovic (obec Hradec nad Moravicí) 

       

Obrázek 4.2.8: Pohled od Jakubčovic směrem na jihozápad 

 
 

Podrobnější analýza vazeb sídel a krajiny obsažená v příloze č. 1 vychází z kulturně-historického 
vývoje jednotlivých sídel. Rozvoj zástavby jednotlivých sídel a jejich vazeb na okolní krajinu vychází z 
porovnání dostupných historických map s mapovými podklady současnými. Jako jeden z mapových 
podkladů byly využity císařské otisky z mapování v období 1830 až 1836 a III. vojenské mapování z let 
1876 až 1880, které byly srovnávány s mapovými podklady zveřejněnými k roku 2017. Dále byly 
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využity dostupné informace na stránkách obcí o historii jednotlivých sídel a další dostupné informace 
z literatury zabývající se řešeným území včetně turistických průvodců.  

Analýza je podkladem pro další plánování rozvoje území jednotlivých obcí a širšího území v souladu 
se zásadami Evropské úmluvy o krajině a za účelem dosažení cíle, tj. vymezení specifických krajinných 
okrsků, v rámci kterých bude stanoven způsob využívání krajiny za účelem ochrany charakteristických 
rysů krajiny, jejích hodnot a usměrnění lidské činnosti v krajině, kterou lze koordinovat pomocí 
nástrojů územního plánování.  

V příloze č. 1 je proveden podrobnější popis vývoje zástavby jednotlivých sídel, popis krajiny 
obklopující sídla, aktuální dopravní vazby sídel a prostupnost krajiny pro motorovou a cyklistickou 
dopravu a možnosti rekreace v rámci jednotlivých katastrálních území a nejbližšího okolí. Dále jsou 
uvedeny významné krajinné a památkové hodnoty území zejména z hlediska  turistického zájmu. 
Součástí této přílohy je fotodokumentace z terénních průzkumů, která je zaměřená zejména na vztah 
zastavěného území k okolní krajině. 

Součástí této přílohy je rovněž hodnocení obcí obsahující stručný výrok pro jednotlivé obce zaměřený 
zejména na jejich růstový potenciál, stávající hodnocení udržitelnosti rozvoje území obcí (celého 
administrativního území) s potenciálními dopady na volnou krajinu. Hodnocení udržitelného rozvoje 
je komentováno zejména, pokud existuje rozpor při hodnocení pilíře životního prostředí (mající 
zásadní vztah k volné krajině) a v případě slabosti hospodářského pilíře (která může podporovat 
snahy o zvýšení nabídky ploch pro podnikání v územních plánech).  

Dopady na volnou krajinu jsou brány jako dlouhodobé potenciální dopady vycházející z odborného 
odhadu vývoje (opírajícího se zejména o možnosti rozvoje bydlení, rekreace, dopravy, obslužné a 
výrobní funkce – tj. široce pojaté sídlení struktury) 
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4.3 Hodnoty území 

4.3.1 Přírodní hodnoty 

Přírodní hodnoty území byly řešeny na podrobné úrovni ve studii „Technické a datové podklady 
pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 – místo 
krajinného rázu“ (EKOTOXA, 2015). Níže jsou proto uvedena hlavní fakta bez podrobných výčtů 
a na nich postavené analýzy. 

V řešeném území se nevyskytují žádné velkoplošně zvláště chráněná území typu CHKO nebo národní 
park. Nachází se zde několik maloplošně zvláště chráněných území (MZCHÚ) a 4 evropsky významné 
lokality NATURA 2000 (viz Obrázek 4.3.1, str. 41). Jedná se o tyto: 

 6 přírodních památek – Heraltický potok, Hůrky, Jakartovice, Otická sopka, Údolí Moravice, 
Úvalenské louky 

 4 přírodní rezervace – Hněvošický háj, Hvozdnice, Hořina, U Leskoveckého chodníka 
 1 národní přírodní rezervace – Kaluža 
 4 evropsky významné lokality – Hněvošický háj, Jakartovice, Štola Jakartovice II, Údolí 

Moravice 

Do jižní části řešeného území zasahuje přírodní park Moravice (jeho větší část leží v sousedním SO 
ORP Vítkov). Byl vyhlášen roku 1994 mezi Kružberkem na západě a Hlubočcem na východě, v údolích 
řeky Moravice a Raduňky. Jeho hlavní cílem je ochrana krajinného rázu. Má rozlohu 14 250 ha, ovšem 
v ORP Opava se nachází přibližně 5 790 ha. Přírodní park Moravice patří k nejlépe zachovalému 
a nejhodnotnějšímu území Opavska. Údolí řeky Moravice je v úseku od Kružberku po Hradec 
nad Moravicí jedno z nejkrásnějších říčních údolí v České republice. Místy řeka vytvořila i kaňon se 
stěnami vysokými až 120 metrů. Kaňonovité údolí řeky Moravice s jedinečnými meandry představuje 
význačný geomorfologický fenomén. Řeka Moravice protéká centrálně ze západu na severovýchod 
přírodního parku, kde západně od Hradce nad Moravicí opouští zájmový obvod. Oblast je lokálně, 
především podél vodoteče Moravice, rekreačně využívána. Uvnitř území se nachází přírodní 
rezervace Kaluža, Valach a Nové Těchanovice. V přírodním parku je zahrnut zámek Hradec 
nad Moravicí včetně zámeckého parku, zřícenina hradu Vikštejn, zámek Dubová, Melč a Raduň. 
V Janských Koupelích jsou dva léčivé prameny kyselky. Z technických památek zaujme lokalita staré 
těžby krytinové břidlice, která se těžila již od středověku, vodní náhon pro papírny Žimrovice, 
ojedinělé technické dílo. 
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Obrázek 4.3.1: Chráněná území 

 

Zdroj: Data ÚAP (2016), EKOTOXA, s.r.o. 

Rozloha území cíleného na vlastní ochranu přírody (PR, PP a Natura 20001) v ORP Opava je velmi 
nízká – z celkové rozlohy ORP tvoří zvláště chráněná území pouze 0,79% (450,52 ha)2. Pro srovnání 
národní průměr plochy chráněných území (vč. velkoplošných) je 13,4% ČR. Rovněž chráněná území 
nejsou distribuována zdaleka rovnoměrně. Celkem se chráněná území vyskytují v 16 katastrech, 
nicméně ve třech z nich jsou zastoupena pouze okrajově (viz Obrázek 4.3.2, str. 42). Pouze v jednom 
katastru (obec Hněvošice) překračuje plocha ZCHÚ 5 % rozlohy k. ú. V celkem 25 obcích se ZCHÚ 
nevyskytuje vůbec. Pokud do výpočtu zahrneme i přírodní park, bude území s určitým druhem 
ochrany zahrnovat 10,2% rozlohy ORP (5 796 ha).   

                                                             
1 Není zahrnut přírodní park; jeho cílem je ochrana krajinného rázu, ne druhů nebo stanovišť. 
2 Výpočet byl proveden po odečtení překryvů různých druhů ochrany, tj. pokud stejná plocha spadá do území 
Natura 2000 i do přírodní rezervace, je její rozloha započtena jen jednou. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

42 
 

Obrázek 4.3.2: Procento rozlohy katastrů obcí, kde se rozkládá zvláště chráněné území (přírodní rezervace, 
přírodní památka, nebo Natura 2000) 

 

Pozn.: 25 obcí bez výskytu ZCHÚ není uvedeno. Plochy lokalit, kde dochází k překryvům ploch Natura 2000 a PP 
nebo PR, byly do výpočtu započítány pouze jedenkrát. 

4.3.1.1 Významné krajinné prvky 

Všechny stávající VKP registrované, které jsou vymezené v ÚAP, se nacházejí pouze v k. ú. Opava. 
Jejich specifikace je velmi podrobná; zahrnuje zejména nelesní dřeviny včetně porostů, alejí a solitér, 
trvalé travní porosty. Celkem je těchto prvků 257. VKP ze zákona vymezené v ÚAP se rovněž 
nacházejí v rámci území obce Opava. Celkový počet prvků je 120, jedná se hlavně o lesy vč. menších 
plošek, koryta toků či rybníky. VKP v jiných k. ú. definovány nejsou, což je možné označit 
za problematické – cennější prvky, které nejsou předmětem jiného druhu ochrany a které ještě jsou 
zachovány, mohou být ohroženy zánikem z nejrůznějších důvodů (např. intenzifikace hospodaření). 
Doporučujeme po příkladu Opava domapování VKP v dalších obcích, prioritně u obcí s krajinou 
s nízkou hodnotou ekologické stability (viz kapitola 4.3.1.2, str. 43). 

V roce 2014 proběhlo v rámci studie Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny 
obcí ORP Opava vymezení VKP údolní niva (zpráva Významný krajinný prvek ze zákona údolní niva). 
Celkem bylo na území ORP Opava zjištěno 52 lokalit těchto VKP. Tyto lokality je vhodné zahrnout 
do vrstvy VKP v ÚAP. Lokality lze považovat za přírodně hodnotné a je účelné je chránit a rozvíjet 
jejich hodnoty. Detailní popis vymezených údolních niv je dostupný ve výše uvedené studii (EKOTOXA 
s.r.o., 2014).  
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Lesy tvoří mozaiku různě velkých porostů, v jižní části území vytváří souvislé lesní komplexy (více viz 
Kapitola 7.3). Lesnatost území je 26 %.  

Do kategorie lesů zvláštního určení patří 8 % lesní půdy. Nejrozšířenější je subkategorie lesů 
v pásmech ochrany vodních zdrojů I. stupně, lesů významných pro uchování biodiverzity a lesů 
v uznaných oborách a samostatných bažantnicích. Podíl kategorie lesů ochranných je zanedbatelný. 

Mimolesní vzrostlá zeleň tvořená keři a vzrostlými stromy je důležitou součástí krajinné scény 
a spoluurčuje nebo vytváří její charakter. Doprovází často kulturní prvky krajiny: dochované meze, 
drobné remízky, komunikace. Doplňuje obrazy starobylých i mladších sídel, tvoří prostory 
komponované krajiny, aleje, břehové porosty. Mimolesní zeleň v krajině sehrává hlavní roli 
především v severní části území, v zemědělské krajině plošin a pahorkatin. V jižní části území 
mimolesní zeleň doprovází především historické části sídel a jako stromořadí podél komunikací. 
Velmi důležitým prvkem sídelní venkovské krajiny jsou ovocné dřeviny, které tvoří samostatné sady, 
shluky kolem sídel, stromořadí kolem cest nebo jen výrazné solitéry.  

Přehled nelesní dřevinné vegetace jako např. linie remízků je pouze částečně dostupný ve vrstvě 
mapování biotopů poskytované AOPK (viz kapitola 4.3.1.4, str. 50). Nelesní dřevinná vegetace může 
být mapována jako mozaika (M), křoviny (K) nebo nelesní stromové výsadby mimo sídla (X13), 
u vodních toků také jako lesy či fragmenty lesů (L), často s nízkou reprezentativností či 
ruderalizované. Staré sady – nepodařilo se dohledat podklady, které by zahrnovaly sady v celém ORP; 
problematické z hlediska úplnosti evidence jsou zejména soukromé sady v zahradách (stará 
zástavba). V mapování biotopů jsou některé plochy zahrnuty do skupin mozaiky (M), nelesní 
stromové výsadby mimo sídla (X13) a trvalé zemědělské kultury (X4). 

4.3.1.2 Ekologická stabilita krajiny 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se systém brání 
změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele 
k normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, 
racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 

Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 
plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy 

Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy 

Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních 
a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Přehled členění krajin podle KES 
na území nestabilní, málo stabilní, mírně stabilní, stabilní a relativně přírodní je uvedeno 
v tabulce (Tabulka 4.3.1).  

Při interpretaci KES je potřeba brát v úvahu limity tohoto indikátoru – KES vypovídá o stavu území 
v rámci hranic katastru. Pokud je např. katastr velmi malý a zahrnuje pouze obec a nejbližší okolí, 
nemůže KES zohlednit fakt, že v relativní blízkosti jsou stabilnější plochy.  
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Tabulka 4.3.1: Dělení krajin podle koeficientu ekologické stability 

Stabilita krajiny Hodnota KES Popis 
A. Krajina zcela přeměněná člověkem 
Nestabilní území do 0,3 krajina s nedostatkem přírodních struktur 
Málo stabilní území 0,4 – 0,8 intenzivní využití krajiny (zemědělství, 

zastavěné území) 
B. Krajina intermediální 
Území mírně stabilní 0,9 – 2,9 běžná kulturní krajina 
C. Krajina relativně přírodní 
Území stabilní 3,0 – 6,2 převaha relativně přírodních prvků, technické 

objekty jen na minimu ploch 
Území relativně přírodní nad 6,2 krajina s výrazným podílem přírodě blízkých 

prvků 
 

Tabulka 4.3.2 sumarizuje stav KES v 41 obcí náležících do ORP Opava.   

 Území málo stabilní: Celkem 24 obcí, tj. 56 % z celkové rozlohy ORP, patří do kategorie území 
nestabilního a málo stabilního. KES je pod 0,8. 

 Území mírně stabilní (KES 0,81 – 2,91) je v celkem 10 obcích (tj. 18,9 % obcí).   
 Krajina relativně stabilní (KES 3,0 a víc) je pouze v jedné obci, a to ve Skřipově. 

 
Přehled rozloh jednotlivých kategorií KES je uveden v navazující tabulce (Tabulka 4.3.3). Celkem více 
než 56 % krajiny ORP Opava náleží do území nestabilního a málo stabilního, zbývajících 44 % rozlohy 
je ekologicky stabilnější.  

Tabulka 4.3.2: Podíl rozlohy podle kategorie KES na celkové rozloze ORP 

Území KES počet obcí rozloha (ha) % rozlohy ORP 

nestabilní území do 0,30 14 19 793,9 34,9 
málo stabilní území nižší (0,31 - 0,80) 10 11 961,4 21,1 
mírně stabilní střední (0,81 - 2,90) 16 22 923,8 40,4 
stabilní území vysoký (nad 2,91) 1 2021,5 3,6 
Suma   41 56 700,6 100,0 
 

Změny rozlohy ekologicky stabilních a nestabilních ploch 

Změna KES mezi dvěma daty ukazuje, zda se v daném území zvyšuje či snižuje poměr stabilních 
a nestabilních ploch. Při srovnání hodnot KES pro jednotlivé obce z let 20053 a 2016 jsou patrné určité 
změny (Tabulka 4.3.3): 

 Větší snížení KES: pokles -0,028 až -0,015  
 Mírný pokles KES -0,014  až - 0,04 

                                                             
3 V případě obcí v ORP Opava jsou dostupné hodnoty KES z Českého statistického úřadu od roku 2005. 
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 KES bez výrazných změn: U 25 obcí zůstal KES bez velkých změn (hodnoty změny -0,005 až 
0,004). 

 Mírný nárůst KES: 0,005 – 0,014 proběhl u 25 obcí. 
 Větší nárůst KES: nárůst KES o 0,015 a více u 4 obcí 

Tabulka 4.3.3: Změna KES a počet obcí 

Změna KES Obce 
KES větší snížení 2 obce (Mikolajice, Vršovice) 

KES mírné snížení 
5 obcí (Branka u Opavy, Budišovice, Hradec nad Moravicí, Štáblovice, 
Velké Hoštice) 

KES bez výrazných změn většina obcí (25 obcí) 
KES mírný nárůst 5 obcí (Hlubočec, Chvalíkovice, Mladecko, Mokré Lazce, Skřipov) 
KES větší nárůst 4 obce (Brumovice, Jakartovice, Lhotka u Litultovic, Raduň) 
 

Procentuální změny v rozloze stabilních a nestabilních ploch 

Pokud přepočítáme hodnotu KES na rozlohu nestabilních ploch (nestabilní plocha = rozloha k. ú. / 
(KES +1)) a odečteme od sebe hodnotu nestabilních ploch z roku 2016 a z roku 2005, získáme 
informaci o tom, jak se změnila celková výměra nestabilních ploch v daném katastru za posledních 10 
let4. Z analýzy je patrné, že: 

 U 9 obcí s velmi nízkou hodnotou KES došlo k dalšímu snížení rozlohy stabilních ploch 
(Branka, Životice, Hlavnice, Chlebičov, Jezdkovice, Nové Sedlice, Stěbořice, Štítina, Velké 
Hoštice) 

 Nejznepokojivější trend je u obce Branka u Opavy (zvýšení nestabilní plochy o více než 4 ha; 
0,62% k. ú.) a Chlebičova (zvýšení nestabilní plochy o 3,85 ha; 1,06% rozlohy k. ú.) 

 Pozitivní trend nárůstu stabilních ploch je patrný zvláště u Neplachovic (6,64 ha) a Jakartovic 
(61 ha; 1,23% výměry k. ú.)  

 Výměra stabilních ploch u většiny obcí mírně vzrostla (34 obcí, tj. 82% obcí). Tento vývoj 
může být známkou pozitivních změn směrem k větší ekologické stabilitě.    

 Výměra stabilních ploch v celém ORP velmi mírně vzrostla o 0,18% (104 ha).  

4.3.1.3 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny je jedním z cílů ochrany přírody. Je nástrojem obecné 
ochrany přírody – ochrany nebo obnovy původních společenstev území na různých reprezentativních, 
případně i na jedinečných přírodně původních stanovištích. Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních 
přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách 
kulturní krajiny. Realizace systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních 
nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem 
zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému 
původnímu stavu.  

                                                             
4 Data pro jednotlivé obce jsou uvedena v příloze. 
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Povinnost vymezování územního systému ekologické stability je dána zákonem o ochraně přírody a 
krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších doplňků a změn a jako součást územní plánovací činnosti 
je dána stavebním zákonem (zák. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu).  

 

ÚSES v územně plánovací dokumentaci a územně analytických podkladech 

Územní systém ekologické stability je navržen pro celé území v rámci generelů místního ÚSES 
vymezených v převážné míře v 90. letech 20. století v místní úrovni. Základem byl generel 
nadregionálního a regionálního ÚSES Severomoravského kraje z roku 1992. Vymezení ÚSES v obcích 
dále vycházelo ze schválené nadřazené územně plánovací dokumentace platné v době zapracovávání 
do generelů ÚSES a územních plánů jednotlivých obcí nebo celků vypracovávaných pro několik obcí 
dohromady.  Nadřazenými územně plánovacími podklady byly schválené územní plány velkých 
územních celků – Ostravské aglomerace a VÚC Jeseníky. Dále se nadregionální a regionální ÚSES 
měnil při zpracování generelu ÚSES kraje a pak při zpracování a aktualizaci zásad územního rozvoje 
kraje.  

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2008 v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP). 

Dle § 28 odst. 1 stavebního zákona „Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na 
základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.“.  

Protože textové části územně analytických podkladů, resp. atributy vrstev GIS ne zcela přesně uvádějí 
zdroj zákresu, byl celý vymezený ÚSES v řešeném území ověřen podle platných územně plánovacích 
dokumentací – územních plánů obcí tak, jak jsou uvedeny v WMS službě Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v období července a srpna 2017. 

 

Platný je pro vymezení ÚSES jen stav, který je vymezený ve schváleném územním plánu obce nebo je 
vymezen jinak v zásadách územního rozvoje kraje  a do územního plánu obce má být zapracován. To 
je u nadregionálních a regionálních biocenter jsou v územním plánu obce upřesněny jejich hranice 
podle aktuálního stavu v území a podle dalších podrobnějších podkladů v úrovní řešení územního 
plánu . 

Základními součástmi ÚSES jsou v praxi územního plánování biocentra a biokoridory v hierarchii 
nadregionální, regionální a lokální. Velmi omezeně jsou v územně plánovací dokumentaci (územních 
plánech) navrhovány plochy pro interakční prvky nebo evidovány jako součásti ÚSES stávající 
interakční prvky.  

V souladu s metodikou zapracování ÚSES a požadavky minimalizace jsou interakční prvky jako 
návrhová součást ÚSES v ÚPD nadbytečné a měly by být navrhovány v detailnějším řešení jiných 
funkčích ploch nebo v rámci řešení hospodaření v krajině a v souhlase s vlastníky pozemků nebo jako 
výsledek požadavku většiny občanů obce (Evropská úmluva o krajině). 
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Rozbor vymezení ÚSES 

Ve zpracovaných vrstvách GIS jsou uvedeny vymezené součásti ÚSES podle platných územních plánů 
obcí.  

Vrstva USES_up_l.SHP zakresluje vymezení podle platných územních plánů (ve srovnání s WMS 
službou krajského úřadu v období července až srpna 2017). Tato vrstva byla převzata jako ÚAP a 
doplněna o uvedení zdroje dat, uvedení příslušnosti k úrovni ÚSES pro vložená biocentra (RBK-LBC 
pro vložené lokální biocentrum na regionálním biokoridoru, NBK-LBC, NBK-RBC pro vložená biocentra 
na nadregionálním biokoridoru, uvedení existujícího základu porostu součásti ÚSES nebo jeho 
neexistence (pole ano1ne0 – v poli je uvedena hodnota 1 pro existující základ porostů ÚSES, hodnota 
0 – daná část, součást ÚSES je jinak užívána – pole, louky, atd. Pokud je plocha uvedena jako 1 jedná 
se jen o zlepšení funkce součásti ÚSES v rámci současného využití plochy). 

Vrstva USES_jine.SHPV je uvedeno zřetelně odlišné zakreslení součástí ÚSES v ÚAP nebo jiné 
vymezení – zdroj vymezení je uveden v atributech vrstvy v poli zdroj.  Menší nepřesnosti jsou brány 
jako chyby při zapracování a nejsou zde uvedeny.  

Vrstva problemy.SHP jako bodová vrstva zobrazuje problémy nenavazujících součástí ÚSES nebo 
absenci vymezení vložených biocenter nadregionálních a regionálních biokoridorů v územních 
plánech.   V tabulce atributů v poli problém je uveden informace doplňující text.  

ÚSES a ÚAP 

Územně analytické podklady v ORP Opava, které byly k dispozici pro tuto část práce obsahují značné 
množství chyb v atributech grafických prvků. Nejdůležitějšími jsou neuvedení nebo neúplné uvedení 
zdroje zákresu a datum platnosti tohoto stavu. To znamená, že při srovnání vymezení  ÚAP se stavem 
ve schválené územně plánovací dokumentaci zpracovatel z atributů nezjistí, zda jde o záměr změny, 
který nebyl ještě do územně plánovací dokumentace zapracován nebo zda jde o změnu, která byla 
navržena v rámci aktualizace územního plánu nebo nového územního plánu sídla a není dosud 
schválen nebo jde o jiný důvod odchylky od schválené  územně plánovací dokumentace jako 
například vypracovaný regulační plán, studie a jiné záměry v územní na jejichž základě je nutná 
změna vymezení ÚSES.  

Nepřesné uvedení příslušnosti do úrovně ÚSES. Systém atributů  GIS vrstev má nepřesnosti v uvedení 
reps. neuvedení příslušnosti biocenter do úrovně ÚSES. V biocentrech vymezených v parametrech 
lokálního biocenter, není uvedeno, zda jsou součástí jen základní – lokální úrovně nebo jsou součástí 
regionální nebo nadregionální úrovně ve složených regionálních a nadregionálních biokoridorech. 
Obdobně je tomu u regionálních biocenter vložených do nadregionálních biokoridorů, které jsou 
součástí nadregionální úrovně.  

Při podrobnějším rozlišováním kvality součástí ÚSES může být uveden v dokumentaci atribut 
funkčnosti nebo nefunkčnosti části ÚSES. Tento má úskalí v územně plánovací dokumentaci, protože 
jako nefunkční může být jednak ploška, která nesplňuje podmínky pro funkčnost systému proto, že 
zde není odpovídající vegetační formace (většinou les) v podobě fyzicky existujícího porostu bez 
ohledu na evidenci v katastru nemovitostí. To je plocha je užívána například jako zemědělská půda – 
pole nebo jako nezemědělská s jiným využitím. A tedy jde o nefunkční a neexistující součást systému. 
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Anebo jde o nefunkčnost z důvodu nevhodného druhového složení ve srovnání s cílovými 
společenstvy – například nefunkčnost biocentra s porostem smrků v bukové vegetačním stupni, kde 
jde o změnu hospodaření v rámci např. lesních pozemků a pak jde o součást systému existující, avšak 
s nevhodným způsobem hospodaření – existující a nefunkční,  s potřebou  změny způsobu 
hospodaření v rámci existující formace.  

Nenávaznosti ÚSES na hranicích obcí uvnitř ORP a vnějších hranicích ORP. Protože každý nově 
zpracovávány územní plán je schválen a srovnáván s platnou ÚPD má zachovávat návaznost na ni. V 
případě zpracovávání úprav pro zajištění návaznosti součástí ÚSES na hranicích by mělo být řešeno na 
úrovní územně plánovacích orgánů, které jiné vymezení ÚSES bude dále podporováno ve 
zpracovávaných  ÚPD podle výhodnosti vymezení ÚSES v krajině a která ÚPD bude změněna bude 
změněna. To se týká i potřeb změn řešení trasování regionálních a nadregionálních biokoridorů. Při 
zapracování v úrovni ÚPD obcí a následující potřeb úprav zásad územního rozvoje kraje.  Problémy v 
řešení těchto nepřesností by měly rovněž zaneseny do ÚAP. 

ÚSES a Komplexní pozemkové úpravy 

Výrazným podkladem, kterým se může měnit vymezení ÚSES jsou pozemkové úpravy. Jejich 
zpracování ÚSES musí splňovat parametry metodiky ÚSES a proces jejich tvorby a schvalování bývá i 
značně delší než například zpracování a schválení  ÚPD. Přesto již ve fázi vypracování prvního návrhu 
pozemkových úprav je potřebné odlišné vymezení od schválené ÚPD zanést, včetně komentáře do 
ÚAP (návrh PÚ nebo KPÚ, schválené dokumentace) 

Vymezený ÚSES v SO ORP Opava 

Do severozápadní části zasahuje nadregionální biocentrum Cvilín, které je vymezeno v rámci ZÚR 
Moravskoslezského kraje (
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Obrázek 4.3.3). V SO ORP kolem řeky Opavy prochází nadregionální biokoridor, na němž leží celkem 8 
regionálních biocenter – RBC Brumovická niva, Holasovická niva, Držkovická niva, Palhanecká niva, 
Malohoštická niva, Velkohoštická niva a část RBC Koutská a Zábřežská niva (větší část je v sousedním 
SO ORP Kravaře). Druhý nadregionální biokoridor probíhá severním výběžkem Opavska, prochází 
obcemi Hněvošice, Oldřišov a Služovice a pokračuje v sousedním SO ORP Kravaře do NRBC Dařenec. 
Na něm leží RBC Hněvošický háj a Svoboda.  

Významný biokoridor regionální úrovně prochází středem řešeného území od severozápadu 
k jihovýchodu. Vychází z nadregionálního biocentra NRBC Cvilín. Na něm leží RBC Heraltické údolí, 
Táborské, Na Velké, Slavkovské Březí, Hradecké a Kaluža. Z RBC Hradecké vychází další regionální 
biokoridor vedoucí do RBC Malohoštická niva, na něm leží RBC Panský mlýn. Z RBC Kaluža vychází 
v sousedním SO ORP Vítkov regionální biokoridor, který částečně vede i přes dva nejjižnější výběžky 
řešeného území. Na něm se nachází RBC U Leskoveckého chodníku, Kozíček a část RBC Horník.  
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Obrázek 4.3.3: Územní systém ekologické stability  

 

Zdroj: Data ÚAP (2016), EKOTOXA s.r.o.  

4.3.1.4 Mapování biotopů 

Cílem mapování biotopů5 je zjištění stavu a lokalizace přírodních biotopů, které jsou tradičně 
ve středu zájmu ochrany přírody – tyto plochy představují mj. významný zdroj ekosystémových 
služeb a nedají se snadno vytvořit či obnovit. V rámci mapování biotopů byly zaznamenávány i ostatní 
biotopy, které jsou označovány jako nepřírodní (tzv. X)6. I na základě tohoto mapování byly vymezeny 
evropsky významné lokality (EVL) pro soustavu chráněných území NATURA 2000.  

                                                             
5 Data jsou dostupná na mapovém serveru AOPK. 
6 Více o vymezování biotopů a jeho významu se lze dozvědět v publikaci CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. 
[eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky (dostupný zde 
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf). Biotopy se hodnotí na tzv. segmentech. Jedná se 
o stejnorodý územní celek pokrytý jedním biotopem. Místy může mít segment mozaikovitou strukturu 
(nahloučení několika různých biotopů, typické např. pro vegetaci skalních měst). Pokud druhové složení 
přítomných rostlin neumožňuje přiřazení k žádnému přírodnímu biotopu, obvykle se segment klasifikuje 
vhodným nepřírodním biotopem. 
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Velká část přírodně hodnotnějších biotopů se ale nachází mimo EVL nebo jiná území chráněná dle 
zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Mapování biotopů tedy zajišťuje odborný, metodicky 
podložený a celoplošný podklad vymezující přírodně hodnotné prvky v krajině, který je také 
využitelný jako podklad pro potřeby územního plánování.  

V celém ORP se vyskytuje 5161,17 ha přírodních biotopů, což je 9,1% z rozlohy ORP (viz Tabulka 4.3.5, 
str. 51). Nejméně jsou zastoupeny skály a sutě (S) a prameniště a rašeliniště (R). Je patrné, že nejvíce 
zastoupeným biotopem jsou lesy, následované mozaikami a až s větším odstupem trávníky a vodními 
toky a nádržemi.   

Tabulka 4.3.4: Výměra přírodních biotopů na území SO ORP Opava 

Biotop Zkratka Plocha v ha % z celkové plochy 

Skály, sutě, jeskyně S 0,09 0,00 
Prameniště a rašeliniště R 1,47 0,03 
Mokřady M 19,92 0,39 
Křoviny K 90,57 1,75 
Vodní toky a nádrže V 193,12 3,74 
Trávníky T 745,48 14,44 
Mozaiky moz 1 037,66 20,11 
Lesy L 3 072,85 59,54 
Celkem - 5 161 ha 100% 
 

Co se týče jednotlivých katastrů, je u celkem 20 obcí (skoro polovina obcí ORP) procento rozlohy 
přírodních biotopů v daných katastrech nižší než 8 % (Tabulka 4.3.5), u 15 obcí je mezi 8 a 14 %, u 6 
obcí je vyšší než 14 %. Nejvíce jsou zastoupeny biotopy v Hrabyni, Háji ve Slezsku a Hradci 
nad Moravicí. 

Tabulka 4.3.5: Rozloha biotopů podle katastru a procento jejich pokryvnosti z rozlohy katastru   

Obec Plocha obce (ha) Plocha biotopu (ha) 
% biotopu z rozlohy 

obce 
Branka u Opavy 691,75 81,45 11,8 
Bratříkovice 373,72 21,19 5,7 
Brumovice 2553,46 215,63 8,4 
Budišovice 701,08 85,47 12,2 
Dolní Životice 1126,19 41,79 3,7 
Háj ve Slezsku 1378,55 362,81 26,3 
Hlavnice 1108,6 17,33 1,6 
Hlubočec 938,18 81,63 8,7 
Hněvošice 616,22 83,15 13,5 
Holasovice 1623,30 62,19 3,8 
Hrabyně 1001,98 490,62 49,0 
Hradec nad Moravicí 4395,46 1034,37 23,5 
Chlebičov 362,08 2,76 0,8 
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Obec Plocha obce (ha) Plocha biotopu (ha) % biotopu z rozlohy 
obce 

Chvalíkovice 446,48 25,33 5,7 
Jakartovice 5004,26 430,70 8,6 
Jezdkovice 359,79 8,41 2,3 
Kyjovice 692,51 78,43 11,3 
Lhotka u Litultovic 506,82 62,52 12,3 
Litultovice 1034,98 64,35 6,2 
Mikolajice 739,73 33,99 4,6 
Mladecko 265,14 10,51 4,0 
Mokré Lazce 1054,26 135,00 12,8 
Neplachovice 573,41 18,98 3,3 
Nové Sedlice 157,33 23,76 15,1 
Oldřišov 1578,55 44,56 2,8 
Opava 9056,82 220,85 2,4 
Otice 720,30 16,52 2,3 
Pustá Polom 1657,60 180,21 10,9 
Raduň 801,57 114,81 14,3 
Skřipov 2021,61 189,17 9,4 
Slavkov 1104,31 111,69 10,1 
Služovice 599,19 12,79 2,1 
Sosnová 1304,93 75,94 5,8 
Stěbořice 1773,56 88,07 5,0 
Štáblovice 1036,99 70,13 6,8 
Štítina 305,99 24,51 8,0 
Těškovice 916,67 93,03 10,1 
Uhlířov 386,69 35,82 9,3 
Velké Heraltice 3931,98 261,05 6,6 
Velké Hoštice 1003,70 37,61 3,7 
Vršovice 794,26 112,07 14,1 
SUMA 56700,24 5161,17 9,1 

Pozn.: Červeně pole s méně než 8% pokryvností, bíle od 8,1% do 15%, zeleně pokryvnost biotopů nad 15 %. 

4.3.1.5 Použitý metodický postup pro vymezení přírodně hodnotnějších prvků 
v území 

V rámci ÚSK bylo cílem za pomoci mapování biotopů identifikovat plochy biotopů, které přispívají 
k souboru přírodních hodnot v krajině ORP, a následně napomoci k jejich zachování (zejména 
v případech, že nejsou chráněny jiným způsobem). Tyto biotopy jsou cenné zvláště v území, kde 
převládá zemědělsky intenzivně využívaná krajina s nízkou ekologickou stabilitou.   

Identifikace těchto biotopů tedy napomůže jednak kvalitnější ochraně přírodních hodnot v území 
(např. prvků zeleně v jinak nestabilní zemědělské krajině) a současně pomůže předejít střetům se 
zájmy ochrany přírody v budoucnu.  

Postup analýzy dat byl následující: z vrstvy mapování biotopů od AOPK byly vyjmuty plochy biotopů 
ovlivněných nebo vytvořených člověkem (X biotopy), vypočtena celková plocha biotopů v každém 
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katastru a procento rozlohy z rozlohy katastru. Účelem tohoto přehledu bylo zjištění lokalizace 
přírodně hodnotnějších ploch a jejich pokryvnosti, která slouží jako důležitá doplňující informace 
k hodnotě KES. V dalším kroku byla provedena identifikace hodnotných ploch biotopů, které nejsou 
nijak chráněny (ochranou se rozumí ochrana podle zákona 114/1992 Sb. Sice území Natura 2000, 
přírodní památka, přírodní rezervace, VKP včetně lesa, ÚSES). Výsledkem je nejen určení hodnotných 
nechráněných lokalit, ale i vyčlenění lokalit, které nějakou formu ochrany mají (např. ÚSES), 
u kterých ale existuje hrozba zániku kvalitního biotopu kvůli rizikům působících na biodiverzitu (viz 
kapitola 8.5, str. 248), a tudíž možná ztráta přírodních hodnot. Výstupem je digitální vrstva, která 
obsahuje kód biotopu (dle katalogu biotopů) a základní doplňující informace.  

Výstupy jsou využitelné následovně: 

 Podklad pro ochranu krajinných hodnot a využití potenciálů krajiny 
 Podklad pro návrhovou část studie: 

o Vhodnou lokalizaci záměrů/návrhových ploch v území (s cílem vyhnout se těm 
nejhodnotnějším) 

o Podklad pro doplnění lokálního územního systému ekologické stability a interakčních 
prvků 

o Podklad pro vymezení významných krajinných prvků 

Informace mohou být podkladem i pro stanoviska orgánů ochrany přírody.  

4.3.1.6 Druhová ochrana  

Přehled významných chráněných druhů podle databáze NDOP 

Příklady druhů, které se v ORP vyskytovaly v minulosti (nálezy z poloviny 20. století), v současnosti 
vymizelé 

 Rostliny: suchopýr štíhlý, kruštík bahenní, úpor, několik druhů prstnatců, vstavač bahenní, 
rojovník bahenní, tolije bahenní, všivec bahenní, zvonečník hlavatý, hladýš pruský, rosnatka 
okrouhlolistá a další 

 Živočichové: Netopýr večerní 

Příklady vzácnějších druhů se stabilnější vazbou na konkrétnější biotopy  

 Rostliny: prstnatec májový 
 Savci: netopýři 
 Vybrané druhy ptáků, více vázaných na biotopy mimo intravilán: kvakoš, koliha velká, žluva 

hajní, orlovec říční 
 Obojživelníci a plazi: blatnice skvrnitá, zmije obecná 

Běžnější chráněné druhy, výskyt v zemědělské krajině u mokřadních lokalit, toků, remízků a v lesích:  

 Čolek obecný, ropucha obecná, užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký a další   
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V posledních letech se na území ORP nově objevují další druhy, např. jeřáb popelavý a brouk 
zlatohlávek tmavý.   

V rámci územního plánování a územního řízení je žádoucí, aby byly zachovány podmínky umožňující 
existenci těchto zvláště chráněných druhů, tj. např. vhodným vedením koridorů a lokalizací ploch, 
vhodné uzpůsobení záměrů apod. Tato data také mohou sloužit např. jako podklad pro biologické 
hodnocení záměrů apod. 

Současně je nutno zdůraznit, že zjištěný výskyt zvláště chráněného druhu v NDOP neznamená, že 
se zde tento druh stále vyskytuje. A ani v případě potvrzeného výskytu není automaticky nutné dané 
záměry nerealizovat. Tyto informace mají především sloužit jako prvotní zdroj informací o území 
a jeho přírodních kvalitách, podklad pro rozhodování a nalezení vhodného způsobu, jak zajistit 
naplnění požadavků pro územní rozvoj a současně ochrany přírody.     

4.3.1.7 Migračně významná území, migrační koridory a bariérová místa 

Migrační území (rozsáhlé plochy) a koridory (linie v krajině o šířce cca 500 m) jsou důležité z důvodu 
zachování prostupnosti krajiny zejména pro velké savce ale i další zvířata a zajištění životaschopností 
jejich populací7. Migrační prostupnost krajiny je propojena s problematikou fragmentace ekosystémů 
a konektivitou krajiny, která vykazuje podle prognóz založených na dopravním modelu Ředitelství 
silnic a dálnic vzestupný, tedy negativní trend8. Je důležité si uvědomit rozsah problémů: podle 
odhadů na českých silnicích ročně zahyne více než 350 000 ježků, 570 000 zajíců a tisíce kusů dalších 
druhů zvířat (Anděl a kol. 2010). 9 

Územím ORP Opava prochází jeden dálkový migrační koridor pro velké savce, a to po celé jižní a části 
západní hranici ORP, v některých místech s odklonem do ORP Vítkov. Předmětné území leží 
na katastrech obcí Těškovice, Skřipov, Hradec n. Moravicí, Štáblovice, Mikolajice, Dolní Životice, 
Litultovice a Jakartovice.   

Na území ORP se nenachází žádná místa omezení dálkového migračního koridoru, což je z hlediska 
migrace pozitivní. Nicméně je důležité si uvědomit, že kvůli dlouhodobým trendům ve výstavě 
infrastruktury a rozšiřování sídel je potřeba migrační území a koridory vhodně chránit v územním 
plánování. Pro zachování funkčnosti migračních koridorů je udržení nízké hustoty zástavby, udržení 
podílu přírodě blízkých biotopů v krajině, prevence výstavby nových komunikací skrze koridory 
a celkové omezení jiných rušivých vlivů (zejména stavebních záměrů). Důležité je také zvyšování 
povědomí široké veřejnosti. 

                                                             
7 Anděl P. a kol. (2010). Opatření na ochranu migrační propustnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec. 
8Anděl, P. (2011). Fragmentace krajiny a migrační prostupnost pro velké savce. Prezentace na Semináři 
22.2.2011, MŽP. 
9 Při zpracování analýzy migrace velkých savců byly použity datové podklady poskytnuté na základě licenční 
smlouvy s AOPK © 2017. Datové podklady jsou podle informací od poskytovatele z roku 2016. V rámci 
analytické části ÚSK tedy nebyl použit podklad z projektu VaV SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační 
propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“, který je ke stažení na 
stránkách http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/migracni-koridory/ 
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4.3.2 Kulturní, civilizační a historické hodnoty 

Kulturní, historické a civilizační hodnoty území byly řešeny na velmi podrobné úrovni ve studii 
„Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast 
krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu“ (EKOTOXA, 2015). Níže jsou proto uvedena pouze 
hlavní fakta bez podrobných výčtů. 

Pro potřeby popisu kulturních a historických charakteristik bylo území v rámci studie rozděleno do 5 
dílčích částí, které spojuje obdobný historický vývoj. U nich byl popsán podrobně kulturně-historický 
vývoj. 

Dále zde byly podrobně řešeny kulturně a historicky významné objekty a dominanty 

4.3.2.1 Kulturně a historicky významné objekty a dominanty  

Mezi hlavní kulturně-historické dominanty patří tyto:  

Zámky, hrady, zámecké parky 

Zámky v ORP Opava vytvářejí poměrně početnou skupinu památek, a to především v sídlech vesnic, 
kde tvoří společně se zahradami a parky často obdivuhodné scenerie. Jejich areály vytvářejí kulturní 
dominanty v krajině vyjadřující určitou moc. Pakliže se v případě kostelů jedná o moc duchovní, 
v případě šlechtických sídel se jedná o moc feudální.  

Tabulka 4.3.6: Přehled hlavních dominant - hrady, zámky a tvrze 

Obec  Objekt  

Deštné Areál zámku 
Dolní Životice Areál zámku, zbytek tvrze 
Držkovice  Tvrziště  
Hlavnice  Areál zámku 
Hrabyně Pozůstatky zámku - hospodářské budovy zámku s 
Hradec nad Moravicí Areál zámku 
Jezdkovice  Areál zámku 
Kyjovice ve Slezsku Areál zámku  
Litultovice  Areál zámku 
Loděnice Zámek  
Medlice Hrad Medlice 
Mladecko Areál zámku 
Neplachovice  Areál zámku 
Nové Sedlice Středověký hrádek Přerovec (Zámčisko) 
Nový Dvůr Zámek  
Oldřišov Areál zámku 
Opava Pozůstatek zámku - dům správce, tzv. Mullerův dům 
Pocheň Zřícenina hradu Vartnova 
Pustá Polom Tvrz  
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Raduň Areál zámku 
Slavkov  Areál zámku 
Smolkov  Areál zámku 
Sosnová  Zámek  
Stěbořice  Areál zámku 
Štáblovice Areál zámku 
Štemplovec Areál zámku 
Štítina  Tvrziště, Pozůstatky středověké tvrze 
Velká Polom Tvrz 
Velké Heraltice Areál zámku 
Velké Hoštice Areál zámku 

Zdroj: Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast 
krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu 
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Církevní památky – kostely, kaple, kláštery 

V Opavě je koncentrováno poměrně velké množství klášterů, které jsou vrostlé do historické 
zástavby a tvoří přirozené dominanty sídla. Areály klášterů jsou náboženskými stavbami určenými 
pro život řádového společenství. Některé z nich stále slouží svému účelu, u jiných původní funkce 
zanikla.  

Na území ORP Opava se také nachází velké množství drobných památek. Můžeme mezi ně zařadit 
především kaple, kapličky, sloupková i jiná boží muka, dřevěné i kamenné kříže a křížky, smírčí 
kameny, sochy a sousoší, pomníky a hraniční kameny. Tyto památky jsou často označovány 
za neodmyslitelný prvek české krajiny. U nás mají po staletí dlouhou tradici, která byla zásadně 
přetržena násilným vystěhováním sudetských Němců a podruhé érou komunismu. V této době hodně 
staveb z krajiny zmizelo, mnoho zchátralo. S nimi se většinou ztratil i jejich dříve samozřejmý význam, 
funkce a také vztah lidí k nim. Na některých jiných místech však byla naopak tato drobná architektura 
udržována a zachovala se jak její existence, tak výjimečně i náboženské praktiky s ní spojené. Některá 
území obcí jsou těmito převážně lidovými stavbami doslova poseta – např. Brumovice, Dolní Životice, 
Neplachovice, Stěbořice, Oldřišov, Hradec nad Moravicí, Velké Hoštice. 

Z všeobecně estetického a urbanistického hlediska se kostely svými věžemi a zvonicemi podílejí 
výrazně na panoramatu města i vesnice a v řadě případů již ze siluety rozeznáme, o které sídlo jde. 
Podobně se tyto stavby uplatňují i v krajině, do níž mnohdy záměrně, s rafinovanou promyšleností 
jsou komponovány kostely, kaple i křížové cesty.  

Mimo výše uvedené kostely a kaple je celoplošně území Opavska velmi početně zastoupeno drobnou 
sakrální architekturou tvořenou kapličkami, božími muky či kříži. Sakrální památky lze označit 
nejenom za nejčetněji zastoupené, ale i za druhově nejrozmanitější. 

Tabulka 4.3.7: Přehled hlavních dominant - kostely, kaple a kláštery 

Obec Objekt  
Bohdanovice  Kostel sv. Michala 
Bratříkovice  Kostel Navštívení Panny Marie 
Brumovice u Opavy Kostel Narození Panny Marie 
Benkovice  Kaple sv. Cyrila a Metoděje 
Bohučovice Kaple sv. Marie Maří Magdalény 
Branka u Opavy Kaple sv. Trojice 
Budišovice  Kaple sv. Víta  
Deštné Kostel Navštívení Panny Marie 
Dolní Životice  Kostel Nejsvětějšího Spasitele 
Domoradovice Kaple sv. Barbory 
Držkovice  Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie  
Filipovice Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
Háj ve Slezsku  Kaple Panny Marie 
Hertice Kaple Nejsvětějšího Vykupitele 
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Obec Objekt  
Hlavnice  Kostel sv. Trojice 
Hlubočec  Kaple sv. Jana a Pavla 
Hněvošice  

 

Kostel sv. Petra a Pavla 
Kostel Krista - Dobrého pastýře 

Hory Kaple Nejsvětější Trojice 
Hořejší Kunčice  Kaple 
Hrabství  Kaple sv. Josefa 
Hrabyně  Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Chabičov ve Slezsku Kostel sv. Valentina 
Chlebičov  Kaple Panny Marie Růžencové 
Chvalíkovice Kaple sv. Archanděla Michaela 
Hradec nad Moravicí 

 

Kostel sv. Petra a Pavla 
Hřbitovní kostel sv. apoštola Jakuba 
Soubor 14-ti zastavení křížové cesty, tzv. Kalvárie 

Jakartovice Kostel Narození Panny Marie 
Jaktař  Kostel sv. Petra a Pavla  
Jakubčovice Kostel Navštívení Panny Marie 
Jamnice  Kaple sv. Anny 
Jarkovice Kaple sv. Jana Nepomuckého 
Jezdkovice  Kaple Krista Krále 
Jilešovice  Kaple sv. Jana Nepomuckého, kaplička 
Kajlovec  Kaple sv. Trojice 
Kamenec Kaple sv. Jana a Pavla 
Kateřinky  Kostel sv. Kateřiny  
Kolná Kaple Panny Marie 
Komárov u Opavy Kostel sv. Prokopa 
Košetice ve Slezsku  Kostel Navštívení Panny Marie 
Kyjovice  Kaple sv. Víta 
Kylešovice Koste sv. Jana Nepomuckého 
Lhota u Opavy Kaple 
Lhotka u Litultovic Kaple Nejsvětější Trojice 
Loděnice Kaple sv. Jana Nepomuckého 
Litultovice  Kostel sv. Bartoloměje 
Lipina  Kaple Nejsvětější Trojice  
Malé Heraltice  Kostel sv. Bartoloměje 
Milostovice  Kaple sv. Cyrila a Metoděje 
Mikolajice  Kaple sv. Floriána 
Mladecko  Kaple sv. Josefa 
Mokré Lazce  Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
Neplachovice Kostel sv. Jana Křtitele 
Nové Sedlice Kaple Božské srdce Páně 
Nový Dvůr u Opavy Kaple Panny Marie 
Oldřišov  Kostel Narození Panny Marie 
Opava  

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
Kaple sv. Kříže (Švédská) 
Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha 
Bývalá jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha  
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Obec Objekt  
Klášter Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské 
Bývalý klášter sv. Kláry 
Klášter Kongregace Dcer Božské lásky s kaplí Božského srdce Páně 
Klášter milosrdných sester III. řádu sv. Františka s kaplí Panny Marie 
Bývalý františkánský klášter s kaplí sv. Barbory 
Bývalý dominikánský klášter s kostelem sv. Václava   
Kostel sv. Hedviky 
Kostel svaté Trojice 
Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 
Evangelický kostel  

Otice  Kaple Zvěstování Panny Marie 
Palhanec Kaple sv. Antonína Paduánského 
Pilný mlýn Sloupová Boží muka 
Podvihov  Kaple sv. Víta 
Pocheň  Zvonice 
Pustá Polom Kostel sv. Martina 
Pusté Jakartovice Kaple  
Pustý Mlýn Kaplička  
Raduň  Kostel Nejsvětější Trojice 
Rybníčky  Kaple Nejsvětější Trojice 
Sádek u Opavy Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Skrochovice Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
Skřipov  Kostel sv. Jana Křtitele 
Slavkov  Kostel sv. Anny  
Služovice Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
Smolkov  Kaple Panny Marie 
Sosnová  Kostel sv. Kateřiny  
Stěbořice  Kostel Narození Panny Marie 
Suché Lazce Kaple Andělů strážných 
Štáblovice  Kostel sv. Vavřince  
Štemplovec  Kaple sv. Jana Nepomuckého 
Štítina Kaple sv. Maří Magdalény 
Tábor Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
Těškovice  Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Úblo Kostel Nejsvětějšího Vykupitele 
Uhlířov  Kaple sv. Antonína Paduánského 
Vávrovice Kaple sv. Vendelína 
Velké Heraltice  Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie 
Velké Hoštice  Kostel sv. Jana Křtitele 
Vendelín  Kaple sv. Vendelína 
Vlaštovičky  Kaple sv. Jana Nepomuckého 
Vrbka   Kaple Navštívení Panny Marie 
Vršovice Kaple Panny Marie sedmibolestné 
Zadky  Kaple sv. Josefa 
Zlatníky u Opavy Kaple  
Žimrovice  Kaple sv. Josefa 
Životské Hory Kaple Panny Marie Hostýnské 
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Zdroj: Ústřední seznam kulturních památek ČR, vlastní šetření 

Poutní místa 

Mezi poutní místa na Opavsku patří kaple Božského Salvátora (D. Životice), kaple sv. Jana 
Nepomuckého ve Štemplovci, kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hrabyně), Slezská kalvárie (Hradec 
nad Moravicí), Maria Talhof (Filipovice) a kaple Sv. Anny (Slavkov). 

Tabulka 4.3.8: Přehled poutních míst v ORP Opava 

Obec, místo Popis 
Dolní Životice  

Kaple Božského Salvátora  

Poutní místo leží 12 km JZ od města Opavy. Vzniklo v době 
morových ran jako projev díků za čistou vodu z blízké studny. V r. 
1769 zde byla postavena kaple s obrazem sv. Salvátora. 

Pouť se koná v neděli po svátku Povýšení sv. Kříže, 14. září. 

Holasovice – Štemplovec 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 

Na vrchu Hůrka, nejvyšším místě obce, prý v pohanských dobách 
bývalo obětiště pohanským bohům. Roku 1800 zde byla postavena 
dřevěná kaplička. K příčinám vzniku kapličky se dochovalo v lidové 
tradici několik pověstí. Podle jedné prý kůň šlechtice vykopl  
na Hůrce ze země mešní kalich, který tam zakopal nějaký lupič, a to 
považoval za znamení, aby postavil kapli. Podle jiné slíbil postavit 
kapli šlechtic, kterého vlekl za třmen splašený kůň a podle další 
šlechtická dáma, která byla při procházce na Hůrce přepadena. 
Dřevěná kaplička byla v roce 1898 zbořena a na jejím místě 
postavena nová, zděná. K Hůrce vede alej starší než je kaple.  

Průvod na Hůrku se začal konat už velmi dávno, pravděpodobně 
hned po vystavění kapličky. Procesí vycházelo od kostela 
v Neplachovicích, na Hůrce se sloužila mše. Kamenec a Štemplovec 
měl v ten den (16. května) „karmaš“. V období socialismu se poutě 
na Hůrku nekonaly, od roku 2004 byly obnoveny. 

Hrabyně  

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

Poutní místo se nachází 13 km JV od města Opavy. Tradicí v obci 
se již v 18. století staly Mariánské slavnosti. Dřevěná kaple 
zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie je uváděna již v r. 1497. 
V letech 1723-1731 byl vystavěn nový zděný kostel. 

Poutě k Matce Boží Hrabyňské se konají k mariánským svátkům: 
neděle blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (18. srpna), 
neděle blíže k svátku Narození Panny Marie (8. září), pouť 
mládeže poslední neděli v červnu.   
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Obec, místo Popis 
Hradec nad Moravicí  

Slezská kalvárie 

Slezská kalvárie se nachází na kopci asi 1 km JZ od města Hradec 
nad Moravicí. Tento soubor 14-ti zastavení vznikl na přelomu 18. 
a 19. století původně ze dřeva. Nechala jej vybudovat tehdejší 
majitelka hradeckého panství, hraběnka Marie Anna 
Thomagniniová, inspirována živým snem, ve kterém se ji zjevil 
zářící kopec, na který vystupoval Kristus společně s postavami 
nesoucími kříže. V r. 1856 byly dřevěné sloupky nahrazeny 
zděnými kapličkami a o 20 let později doplněny kamennými 
reliéfy.  

V 50. letech 20. století byly poutě zakázány, znovu byly obnoveny 
v r. 1990. Pouť se zde koná v neděli nejblíže svátku Povýšení sv. 
Kříže (14. září).  

Hradec nad Moravicí - 
Filipovice  

Maria Talhof 

Poutní místo Maria Talhof se nachází západně od Filipovic  
v hlubokém údolí Melčského potoka na kraji lesa. Malá kaplička 
zde byla postavena asi už v 18. století jako dík za zázračné 
uzdravení děvčátka. Na konci 19. století byla zbudována dřevěná 
kaple zasvěcená Panně Marii. Krátce po 2. světové válce zanikla, 
ale roku 1996 byla opět obnovena. Součástí je zastřešený dřevěný 
oltář s klekátkem a věžičkou. Dominantou místa je kamenná 
lurdská jeskyně se sochou Panny Marie. Pravidelné poutě se zde 
konají od 2. poloviny devadesátých let 20. století. 

Slavkov  

Kaple sv. Anny 

Na kopci mezi Opavou a Slavkovem se nachází poutní kaple sv. 
Anny. Dle tradic zde stála kaple již v 18. století. Koncem 19. století 
kaple vyhořela, vysvěcena byla znovu v r. 1901. Za 2. světové 
války byla kaple velmi poškozena, přesto byla znovu obnovena. 
Poté se stala součástí vojenského cvičiště a byla opět silně 
poškozena. Obnovy se dočkala na přelomu 50. a 60. let 20. století. 
Po roce 1960 byla vandaly zdevastována a nakonec zcela zanikla. 
Počátkem 21. století bylo místo rehabilitováno a vznikla zde nová 
kovová kaple kopírující tvarem původní. Od roku 2003 byly 
obnoveny i poutě.       

Zdroj: Ústřední seznam kulturních památek ČR, vlastní šetření 

4.3.2.2 Národní kulturní památky 

Ve sledovaném území můžeme najít celkem tři národní kulturní památky. Jedná se o zámek v Hradci 
nad Moravicí, kapli sv. Kříže (tzv. Švédskou kapli) v Opavě a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. 
Všechny tyto památky patří do kulturního dědictví s hodnotou vysoce přesahující regionální význam, 
dokumentující nejdůležitější etapy dějin hmotné kultury, vědy a techniky, vzdělanosti a celkového 
společenského vývoje na území České republiky. 
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4.3.2.3 Památky místního významu 

Památka místního významu je status, který je v současné době navrhován do nového znění 
památkového zákona v České republice. Podle tohoto návrhu by mělo jít o věci, které v celostátním 
měřítku sice nedosahují takových kvalit (památkových hodnot), aby se mohly stát kulturní památkou, 
avšak jejich kulturně historické hodnoty (památkové hodnoty) jsou významné pro region, v němž se 
nacházejí. Podle pracovní verze návrhu zákona o ochraně památkového fondu z června 2014 byla 
památka místního významu definována jako „hmotný výsledek lidské činnosti, jehož hodnoty jsou 
významné pro oblast, v níž se nachází“.   

 

Předpokládá se, že památkami místního významu by měly být vyhlašovány zejména drobné památky, 
jako jsou křížky, smírčí kříže, boží muka, morové sloupy, pomníky a pamětní desky, hřbitovy, 
význačné náhrobky či hrobky, milníky, kapličky, zvoničky, kašny, sochy, sousoší a jiné plastiky, 
popřípadě skalní reliéfy, pamětní nápisy a podobně. 

4.3.2.4 Další kulturně nebo historicky významnější objekty 

Další skupinou objektů, do které nelze zařadit sakrální památky, ani hrady, zámky a tvrze, náleží další 
stavby, jež se významnou měrou podílejí na obraze sídel i regionu, na panoramatu vesnic 
a uchovávají genius loci místa. Patří mezi ně: 

 pivovary a lihovary 
 sruby a opevnění – důležitá součást krajiny Opavska 
 větrné mlýny – Hlavnice, Choltice 
 hasičské zbrojnice 
 památníky – památník v Hrabyni 

4.3.2.5 Památkové zóny a rezervace 

Památkovou rezervaci lze charakterizovat jako nejvyšší stupeň plošně chráněného území. Na území 
ORP Opava se nachází jedna rezervace, a to vesnická památková rezervace v Lipině u Štáblovic. 

Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším počtem kulturních památek, 
historického prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. 
Obecně se jedná o sídla či jejich části s velmi dobře uchovanou půdorysnou hmotovou strukturou, ale 
s menším podílem architektonicky intaktně dochovaných staveb. V ORP Opava se nachází dvě 
památkové zóny. Jedná se o Městskou památkovou zónu Opava a Městskou památkovou zónu 
Hradec nad Moravicí. Posláním památkové zóny je zachování a trvalá ochrana kulturně historických, 
architektonických a urbanistických hodnot. Cílem je stav trvale udržitelného rozvoje těchto hodnot, 
které budou jako organická součást prostředí sloužit kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti.  
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Krajinná památková zóna (KPZ) je větší či menší území zahrnující sídelní útvary a ucelené krajinné 
celky, jejichž dnešní podoba byla podstatnou měrou kultivována i formována historickou činností 
člověka a zasluhuje památkovou ochranu. V  Moravskoslezském kraji se nenachází žádná KPZ přesto, 
že návrh na KPZ Hradce nad Moravicí byl zpracován již v roce 2000.     

Tabulka 4.3.9: Přehled hlavních dominant - další kulturně a historicky významné objekty 

Obec Objekt  
Brumovice  Areál pivovaru 
Dolní Životice Areál lihovaru 
Háj ve Slezsku Pěchotní srub 
Hlavnice  Větrný mlýn 
Holasovice Mateřská škola 
Hrabyně  Památník ostravské operace 
Choltice Větrný mlýn  
Lhota u Opavy Vodní mlýn 
Luhy  Vodní mlýn 
Mikolajice Hospodářská budova panského dvora 
Neplachovice Vodní mlýn 
Nový Dvůr u Opavy Arboretum  
Opava  Radnice, tzv. Hláska 
Raduň  Vošárna  
Skrochovice Areál cukrovaru 
Smolkov Dělostřelecká tvrz na kopci Padařov 
Stěbořice Areál pivovaru 
Štítina Pěchotní srub - bunkr 
Velká Polom  Areál pivovaru 
Žimrovice Weisshunův náhon 

Zdroj: Ústřední seznam kulturních památek ČR, vlastní šetření 

4.3.2.6 Architektonické hodnoty 

Architektura je v nejobecnějším pojetí pro stavitelství a zabývá se jak globálním pohledem 
na urbanismus či krajinu tak designem jednotlivých detailů. V užším významu slova pak označuje 
stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru. Tím vyjadřuje umělecké ztvárnění 
staveb, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, 
které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby. Architektura tak spojuje estetické a stavební 
znalosti, proto lze říci, že se v architektuře výrazně projevují změny společnosti. 

V okrese Opava existuje široká škála architektonických typů, které s sebou přineslo několik vln 
kolonizace a přechod od dřevěných staveb ke zděným. Mezi nejstarší zděné památky u nás patří 
kostely. Pro sledované území je poměrně typické hojné zastoupení sakrálních památek v každém 
sídle, a to nejen v intravilánech, ale také v extravilánech obcí a měst. Poměrně velké zastoupení je 
také ve skupině zámků, tvrzí a panských sídel, fojtství. Přestože zámky již dávno nevytvářejí sídelní 
místa šlechty, jejich funkce je nahrazována především ve správní a sociální oblasti. Instalované 
objekty tvořící vzdělávací a výchovnou funkci se nacházejí v zámcích v Hradci nad Moravicí a Raduni. 
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Lidová architektura 

Přes stavební přeměnu regionu po 2. světové válce a následně do konce 20. století lze říci, že se 
ve sledovaném území stále dochovaly objekty, prvky i detaily lidové architektury, a to u obytných, 
hospodářských i veřejných staveb. Lidovou architekturou přitom myslíme takovou stavební činnost, 
která je typická pro určitý region, stavěná většinou svépomocí a za využití místně dostupných zdrojů 
a tradic.   

S původními stavbami lidové architektury se můžeme ve větší míře setkat např. ve Slavkově, 
Stěbořicích, Hlavnici, Dolních Životicích, Lipině, Oldřišově, Hlavnici, Cholticích, Neplachovicích, 
Jakartovicích, Holasovicích, Zlatníkách či Raduni. Jedná se o sakrální památky, dále obytné domy 
a hospodářské budovy jako stodoly, špýchary, chlévy či sýpky. Množství venkovských usedlostí nebo 
jejich částí jsou dokonce zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (v obci Lipina, 
Milostovice, Holasovice, Jakartovice, Mladecko, Kylešovice, Kateřinky, Raduň a Štáblovice).    

4.3.2.7 Urbanistické hodnoty  

Urbanismus je multidisciplinární obor, jehož cílem je navrhování sídelních útvarů (měst a vesnic), či 
jejich částí jako funkčních a vyvážených celků. Zabývá se tvorbou, rozvojem a regulací vývoje měst, 
venkovských sídel, parků, krajiny a vyšších územních jednotek. Usiluje o optimální vývoj sídelních 
struktur, vyvážené a harmonické uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochranu 
kulturního dědictví s cílem zajištění udržitelného rozvoje území. 

Mezi hodnoty historické urbanistické struktury jádra můžeme zařadit: 

 půdorysnou strukturu sídla (linie návsi a ulic)  
 parcelaci (hustota, směr, tvar a dělení parcel, parcelace intravilánu a extravilánu) 
 půdorysnou skladbu zástavby (umístění jednotlivých objektů) 
 hmotovou skladbu zástavby (počet podlaží a tvar, sklon a orientace střech, úroveň terénu) 
 dominanty (vyvrcholení hmotové struktury sídla) 
 kompoziční vztahy prostorů (obecná gradace hmot, záměrně vytvářené kompoziční vztahy). 

Prostorová struktura obcí 

Podle půdorysu města můžeme město Opavu zařadit mezi města s radiálně-koncentrickým 
půdorysem a město Hradec nad Moravicí mezi města s lineárním půdorysem. Podle půdorysového 
vývoje se sídla v ORP Opava řadí k polymorfním organismům, všechna se v průběhu minulosti 
vyvíjela.  
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Morfologická charakteristika venkovských sídel: 

 plužiny: délková plužina převažuje na většině území (např. Hrabyně, Velká Polom) 
 silniční ves (např. Stěbořice, Slavkov, Raduň, Litultovice, Dolní Životice, Kylešovice) 
 návesní ves trojúhelníková (např. Komárov) 
 návesní ves s obdélníkovou návsí (např. Chvalíkovice, Skrochovice) 
 návesní ves s čtvercovou návsí (např. Zlatníky) 
 návesní ves s nepravidelnou návsí (např. Mladecko) 
 hromadná vesnice nepravidelného půdorysu (např. Velké Heraltice, Holasovice, Skřipov, 

Kateřinky, Milostovice) 
 dlouhá hromadná ves (např. Deštné, Vršovice).  

Urbanisticky hodnotná území 

Mezi urbanisticky hodnotná území můžeme samozřejmě zařadit všechna plošně památkově chráněná 
území – Městskou památkovou zónu Opava, Městskou památkovou zónu Hradec nad Moravicí 
a Vesnickou památkovou rezervaci Lipina. Jedná se o sídla, která svou strukturou a jedinečnou 
charakteristikou ostatní místa výrazně převyšují.  Tato území jsou uvedena výše. Dále je v rámci 
studie „Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – 
oblast krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu“ (EKOTOXA, 2015) uvedena další urbanisticky 
hodnotná území, jejichž výčet zde není nutno uvádět. 

4.3.3 Estetické hodnoty a krajinný ráz 

Významnou součástí rázu krajiny je její estetická hodnota. Estetická hodnota krajiny vzniká z pozitivně 
přijímaných vlastností vnímané krajiny (prostorové vztahy, krajinná scéna) a z pozitivních postojů 
vnímajícího subjektu (emocionálně i racionálně podmíněných). Je vnímatelným specifickým projevem 
přírodních, kulturních a estetických hodnot, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině. 
Estetické hodnoty krajiny jsou tvořeny hodnotami emocionálními, ale také hodnotami obsahovými.  

4.3.3.1 Vizuální členění částí krajiny 

Základní členění území na čitelné charakterově odlišné celky je dáno geomorfologií území. Charakter 
krajiny, její specifické rysy a její osobitost, spočívající prvořadě v prostorovém - vizuálně vnímatelném 
- uspořádání krajiny, v dimenzích a měřítku, v dynamickém nebo statickém výrazu, jsou ovlivněny 
především georeliéfem společně s dalšími přírodními podmínkami a spolu s vlivy historického vývoje 
osidlování, hospodářského využívání a kultivace krajiny projevujícími se ve struktuře osídlení, sídel 
a vegetačního krytu. Rozsáhlým segmentem velmi členité a rozmanité krajiny jsou v řešeném území 
geomorfologické celky Nízkého Jeseníku tvořící poměrně výrazné okraje vůči krajinám sníženin, tj. 
Poopavské pahorkatině. 
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Nízký Jeseník představuje střídavě otevřenou a uzavřenou krajinnou scénu umožňující významné 
dálkové pohledy na Hrubý Jeseník, se silným projevem kulturních dominant, s množstvím regionálně 
významných horizontů, výrazným projevem historické plužiny a kamenic a s řadou území zvýšené 
estetické hodnoty. V řešeném území se vyskytuje v geomorfologickém podcelku Stěbořická 
pahorkatina a Vítkovská vrchovina. 

Převládající typy krajin jsou zde krajina leso-luční, krajina zemědělská harmonická, krajina lesní. 

Poopavská pahorkatina je otevřená krajinná scéna s výrazným projevem vnějšího obrazu sídel 
a lokálních kulturních dominant (zámky, kostely), pohledově exponovaná, výrazný projev 
makrostruktur polí, převládá působení horizontály. Převládající typy krajin jsou zde krajina polní, 
krajina sídelní. 

Oblast v nížinném terénu v okolí řeky Opavy  

Táhne se od Krnova až po Kravaře, je tvořena soustavou větších sídelních ploch a dopravními 
koridory, provázejícími nivu s meandrujícím tokem. Ekonomické hodnoty území se spojují 
s negativními civilizačními vlivy a s významnými kulturními hodnotami, tkvícími v kulturně-
společenském významu sídel a v cennosti jejich urbanistické struktury a architektonických hodnot. 
S tímto charakterem urbanizované krajiny kontrastuje intenzivně využívaná zemědělská krajina 
s velkými vesnicemi v nečleněné krajině. Hustota zalidnění této oblasti je díky přítomnosti větších 
sídelních center vysoká.  

Oblast je vymezena v nížinném terénu v okolí řeky Opavy, v kterém lze díky koncentraci technické 
a dopravní infrastruktury předpokládat kumulaci vizuálních vlivů na krajinný obraz. Zejména se jedná 
o elektrické vedení 110 kV, celostátní jednokolejnou železniční trať č. 310 s vazbou na Krnov, 
regionální tratě č. 314, 316, 317 a 318. Dále tímto územím procházejí silnice I. třídy I/11, I/46, I/57 
a I/56, které v širších vazbách spojují Olomoucký a Zlínský kraj a dále pohraničí ČR/Polsko. Dopravní 
síť je doplněna silnicemi II. a III. třídy. Otevřená, mírně zvlněná zemědělská krajina Oldřišova 
a Chlebičova je ovlivněna vizuálním vlivem větrné elektrárny Oldřišov (VTE 4), a to včetně dalších 
četných mírně vyvýšených poloh zvlněného terénu v okolí Štěpánkovic a Kobeřic. 

Negativní nebo rušivé jevy v krajině:  

 Vysoká míra urbanizace související hustou sítí sídel a městem Opavou jako regionálně 
významného spádového centra, fragmentace území hustou silniční sítí (I/11, I/56) zejména 
v okolí Opavy. 

 Intenzivní zemědělské využití krajiny s vysokým stupněm zornění zemědělské půdy. 

Oblast Nízkého Jeseníku 

Vizuálně otevřená, intenzivně zemědělsky využívaná krajina velkého měřítka, skrývající systém 
opevnění mezi Opavou a Horním Benešovem, která je členěna soustavou vodotečí svádějící vody 
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do řeky Opavy. Tyto toky vytvářejí v krajině členící koridory, provázenými lesní i nelesní zelení, 
vodními plochami a cennými přírodě blízkými lokalitami. Pro tento typ zemědělské krajiny je 
charakteristický kontrast otevřených nečleněných ploch velkého měřítka umožňujících vnímání 
širokých panoramat krajiny a drobnějších, uzavřených prostorů v koridorech vodotečí vynikajících 
působivými scenériemi. Nejvýznamnějším krajinářským tokem je řeka Moravice, která zde vytváří 
hluboce zaříznuté údolí.  

Vizuálně se uplatňují zámky (nejvýznamnější Hradec nad Moravicí) a drobné zámečky, sakrální stavby 
(kostely a kaple) a v dálkových pohledech silueta města Opavy. Díky blízkosti Opavy je hustota 
zalidnění na velké části oblasti vyšší.  

Rysem vizuální scény v oblasti Hradce nad Moravicí je kontrast náhorní plošiny zemědělské krajiny 
v okolí Jakartovic, Štáblovic, Branky a Hradce nad Moravicí s lesnatým zářezem údolí Moravice. 
Proměnlivá krajinná scéna vzájemně vizuálně oddělených prostorů meandrů řeky vytváří 
neobyčejnou bohatost a vizuální atraktivitu s kontrastem ploché sevřené říční nivy a koridorového 
prostoru zcela uzavřeného lesnatými horizonty.  

Vizuální ovlivnění krajiny a jejích dominant lze předpokládat zejména elektrickým vedením 110 kV, 
které územím prochází v několika liniích. Civilizační dominantou, kterou lze však z krajinářského 
hlediska vnímat spíše pozitivně, je silnice I/46 spojující Opavu s Olomoucí, ze které je řada 
panoramatických výhledů do okolí. Naopak negativní civilizační dominantou je silnice I/57, která 
prochází městem Hradec nad Moravicí a údolím Hradečné a která i díky vyšší intenzitě dopravy jinak 
zachovalý charakter krajiny v tomto místě narušuje.  

Negativní nebo rušivé jevy v krajině:  

 Rezidenční suburbanizace v obcích tvořících zázemí Opavy  
 Otevřenost zemědělské krajiny, různorodost zástavby v některých obcích. 
 Elektrické vedení 
 Silnice I/57 
 Elektrovoltaika (např. k. ú. Mladecko - zámek) 

4.3.3.2 Vyhlídková místa 

Za vyhlídkové místo je považováno veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol 
kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní 
část okolního území. Na území ORP Opava se nachází řada významnějších vyhlídkových míst, které 
jsou evidována v rámci dat ÚAP.  
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Tabulka 4.3.10: Významný vyhlídkový bod 

Obec Popis místa 
Branka u Opavy Branecký kopec 
Brumovice Mohyla J. W. Goetheho nad Úblem 
Háj ve Slezsku Vrch Ostrá hůrka 

Na kopci vedle vysílače, nad vlekem 
Hlubočec Nejvyšší vrchol přírodního parku "Moravice" 529 m n.m. 
Holasovice Kopec "Hůrka" 355 m n.m. 
Hrabyně Vyhlídka z památníku 

Hradec nad Moravicí 
Rozhledna Jakubčovice 
Bezručová vyhlídka v areálu zámku 
Kalvárie 
Zámek Hradec nad Moravicí 

Mikolajice Smirčí kříž, vyhlídka u silnice č. 443 směr na Melč 
Opava Kostel sv. Hedviky 

Hláska 
Stěbořice Šibeničák 
Štáblovice Rozcestí Vendelín/Lipina 

Benkovský kopec 
Těškovice Vrchol 457 m 
Vršovice Brdlice - kopec a kaple 

Zdroj: ÚAP SO ORP Opava, 2014 

4.3.3.3 Významné pohledové horizonty  

V rámci analýzy byly sledovány také významné pohledové horizonty. Pohledové horizonty uzavírají 
vůči obloze nebo vzdálenější krajině (vůči pozadí) vnímanou krajinnou scénu a dílčí scenerie, 
pozorované z určitých stanovišť; při změně stanoviště se pohledové horizonty mění. Na území SO 
ORP Opava byly identifikovány dva velmi výrazné pohledové horizonty. Jedná se o tyto: 

 Pohledový horizont Nízký Jeseník – Poopavská nížina – táhne se západovýchodním směrem 
po severovýchodním okraji Nízkého Jeseníku. Nejedná se o geomorfologickou hranici, ale 
o hranici vizuální. Tento horizont je výrazný z velké plochy území Poopavské nížiny. 

 Pohledový horizont Nízký Jeseník – Hvozdnice – výrazný z větší části zalesněný nebo 
zemědělsky využívaný horizont nad údolím řeky Hvozdnice, který je vizuálně exponovaný 
z velké části OKR Stěbořicko.  
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5 Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů 
v území a vyhodnocení míry jejich využitelnosti 

5.1 Metodika 

Krajinný potenciál je definován jako „schopnost krajiny poskytovat určité množství možností 
a předpokladů pro různé využití s cílem uspokojit potřeby lidské společnosti“. Vedle termínu 
„potenciál“ se v anglosaské literatuře vžil pojem „land suitability“ s ekvivalentním významem 
i rozšířením. Modelování krajinného potenciálu je analytický proces, který určuje vhodnost územní 
jednotky pro konkrétní funkci.  

Krajinné potenciály budou zpracovány v souladu s Metodickým pokynem MMR ČR a MŽP ČR 
pro zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Obecně budeme 
pozornost při analýze zaměřovat na hodnocení „reálných“ potenciálů, tj. s ohledem na stávající ZPF 
a LPF, sídla a dopravní síť, maloplošná chráněná území aj. Cílem je, aby v návrhové části byla 
navrhnuta opatření realizovatelná v rámci územního rozvoje obcí (např. návrh delimitace nejméně 
hodnotných půd ZPF na LPF, návrh vodních nádrží s využitím pro extenzivní rekreaci, návrh na rozvoj 
sídel s ohledem na ochranu cenných půd ZPF a současně v návaznosti na tvorbu nových krajinných 
prvků – např. vodních nádrží, liniových a maloplošných prvků zeleně aj.). 

Konkrétně budou jednotlivé dílčí potenciály hodnoceny následovně. Potenciály budou hodnoceny 
v celkem 7 dílčích kategoriích dle způsobu využití: 

A biotický 
B kulturní 
C produkční (zemědělský a lesní) 
D vodohospodářský 
E surovinový 
F sídelní 
G rekreační 

Dílčí krajinné potenciály budou hodnoceny v bodových kategoriích 0 – 3: 

0 – velmi nízký až zanedbatelný potenciál 
1 – nízký potenciál 
2 – střední potenciál 
3 – vysoký potenciál 

Výstupem bude celkem 7 dílčích schematických map.  
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5.2 Analýza dílčích potenciálů 

5.2.1 A biotický 

Biotický potenciál krajiny vychází z jejích přírodních podmínek. V nejobecnější rovině ho lze z pohledu 
vhodnosti k určitému využívání vyjádřit celoplošně např. pomocí biogeografického členění nebo 
geobotanických jednotek. Biotický potenciál charakterizuje biotické podmínky a předpoklady 
využívání biotických procesů. Fakticky klasifikuje území dle stupňů zachovalosti ekosystémů s tím, že 
nejvýše hodnocené plochy pak představují využitelná refugia pro ostatní biotu i z okolní krajiny. 
Současně mají vysokou reálnou hodnotu ekosystémových služeb. 

3 - Vysoký biotický potenciál 

 Maloplošná zvláště chráněná území - jsou zřizována jako plošně menší útvary 
s nadstandardní nebo mimořádnou přírodní hodnotou. Mají národní či mezinárodní význam 
(NR, NPP), nebo význam regionální (PR, PP).  

 Velkoplošná zvláště chráněná území (1. a 2. zóna NP nebo 1. zóna CHKO) 
 NATURA 2000 - Evropsky významné lokality (EVL) - je celistvá evropská soustava území se 

stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť 
a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu v příznivém stavu. 

2 - Střední biotický potenciál 

 Velkoplošná zvláště chráněná území (3. zóna NP, 2. zóna CHKO) 

 NATURA 2000 - Ptačí oblasti (PO) -  chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. 
Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES. 

 Významný krajinný prvek - významné plochy, které nemají vyšší statut (MCHÚ, Natura 2000, 
I. II. zóna NP). Jsou to plochy se zachovalými přírodě blízkými ekosystémy, či výskyty 
významných druhů.  

 ÚSES - Zelená infrastruktura v krajině postavená v českém pojetí na vysoce odborných 
základech je zásadní pro fungování bioty v regionu. ÚSES má význam nadregionální, 
regionální či lokální a je pevně ukotven v územně plánovacích procesech jako závazný - 
tudíž reálný potenciál vytvoření alespoň dalších systematických prvků zelené infrastruktury 
v krajině je velmi významný. 

 Plochy přirozených či přírodě blízkých ekosystémů - Obecně jde o plochy s významným 
podílem výskytu druhů z původních přírodních ekosystémů, či potenciálem pro osídlení 
těmito druhy. (Dle datové vrstvy povrchu Corine Land Cover se jedná o kategorie 2.3.1. 
Louky a pastviny, 3.2.2 Stepi a křoviny, 3.1.1. Listnaté lesy; 3.1.2. Jehličnaté lesy; 3.1.3. 
Smíšené lesy; 3.2.1. Přírodní louky; 3.2.4. Nízký porost v lese; 4.1.1. Mokřiny a močály, 
4.1.2. Rašeliniště, 5.1.2. Vodní plochy.) 
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1 - Nízký biotický potenciál 

● Plochy málo stabilních ekosystémů - Tyto plochy představují každoročně intenzivně 
využívané lokality s charakterem kulturní stepi či lesostepi. Dominují kulturní plodiny 
a ruderální druhy, cenné druhy především flóry se vyskytují výjimečně. Dle datové vrstvy 
povrchu Corine Land Cover se jedná o kategorie: 2.1.1. Nezavlažovaná orná půda, 2.2.1. 
Vinice; 2.2.2. Sady, chmelnice a zahradní plantáže; 2.4.2. Směsice polí, luk a trvalých plodin; 
2.4.3. Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací.  

0 - Velmi nízký až zanedbatelný biotický potenciál 

● Plochy nestabilních ekosystémů - Toto jsou plochy bez vegetace, či plochy s menšinových 
zastoupením vegetace, v níž převažují kulturní plodiny, kultivary rostlin či ruderální druhy 
s minimálním výskytem cenných druhů. Dle datové vrstvy povrchu Corine Land Cover se 
jedná o kategorie: 1.1.2. Nesouvislá městská zástavba; 1.2.1. Průmyslové a obchodní areály; 
1.3.1. Oblasti současné těžby surovin; 1.3.2. Haldy a skládky; 1.4.2. Sportovní a rekreační 
plochy. 

Obrázek 5.2.1: A biotický potenciál 

 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

72 
 

 

Lokalita A1 – přírodní rezervace Hořina, rozloha 89 ha. 

Lokalita A2 – přírodní rezervace Hvozdnice, rozloha 52 ha. 

Lokalita A3 – národní přírodní rezervace Kaluža a evropsky významná lokalita Údolí Moravice, 
rozloha 187 ha. 

Lokalita A4 – přírodní rezervace a stejnojmenná evropsky významná lokalita Hněvošický háj, rozloha 
71 ha. 

Lokalita A5 – přírodní památka a stejnojmenná evropsky významná lokalita Jakartovice, rozloha 13 
ha. 

Lokalita A6 – přírodní rezervace U Leskoveckého chodníka, rozloha 32 ha. 

Lokalita A7 – přírodní památka Hůrky, rozloha 16 ha. 

Lokalita A8 – přírodní památka Úvalenské louky, rozloha 0,2 ha, součástí lokalita je funkční regionální 
biocentrum. 

Lokalita A9 – přírodní památka Heraltický potok, rozloha 14 ha, součástí lokalita je funkční lokální 
biocentrum. 

Lokalita A10 – přírodní památka Otická sopka, rozloha 11 ha, součástí lokalita je funkční lokální 
biocentrum. 

5.2.2 B kulturní 

Kulturní potenciál by v kontextu ÚSK měl být spíše chápán jako potenciál kulturně historický, protože 
souvislost kultury resp. kulturní krajiny nelze od dimenze historie území separovat, protože historický 
kontext představuje hlubší uchopení a vymezení oblastí potenciálního rozvoje území. 

Kulturně historický potenciál lze obecně definovat jako existující, ale dosud nevyužívané nebo jen 
málo využívané zdroje v oblasti hmotné a nehmotné kultury a kulturní infrastruktury. Pokud 
hovoříme o kulturně historickém potenciálu, je nezbytně nutné zachovat předpoklad využitelnosti 
dosud nevyužívaných nebo rozšíření stávajícího využití památek, tradic, kulturních institucí či 
infrastruktury. Obsahuje zatím nedoceněnou nebo jen okrajově využívanou součást kulturního 
dědictví či existující kulturní infrastruktury, u nichž existují předpoklady pro efektivnější, smysluplné 
a popř. i komercionalizované využití. Tyto předpoklady pro efektivnější využívání souvisejí jednak 
s jejich okolním prostředím, s počtem a vzdáleností dalších konkurenčních objektů, s unikátní 
odlišností nadregionálního významu apod. Do kulturně historického potenciálu tedy nutně nemusí 
patřit všechny nevyužívané kulturní artefakty, objekty či zařízení. Ve vztahu k periferiím je kulturně 
historický potenciál (při absenci jiných typů potenciálů, tj. potenciálu ekonomického a přírodního) 
často jediným možným zdrojem regionálního rozvoje, tvorby pracovních míst v rámci cestovního 
ruchu či kulturních služeb a rozvoje územní identity obyvatel. (zdroj: Arts Lexikon VŠE 2014) 
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3 - Vysoký kulturního potenciálu 

 Národní kulturní památka - je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního 
bohatství národa. 

 Památkově chráněná území - jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany 
a charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné 
pásmo. 

 Vysoká hustota kulturních památek ze zákona - více než 10 zákonem chráněných památek 
v okolí 1500m 

2 - Střední kulturního potenciálu 

● Střední hustota kulturních památek ze zákona - více než 2 zákonem chráněných památek 
v okolí 1500m 

1 - Nízký kulturního potenciál 

● Nízká hustota kulturních památek ze zákona - 1 zákonem chráněná památka v okolí 1500m 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný kulturní potenciál 

● Nulová hustota kulturních památek ze zákona - v okolí 1500m se nenachází žádná kulturní 
památka. 
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Obrázek 5.2.2: B kulturní potenciál 

 

Lokalita B1 - V Opavě se zachovalo mnoho kulturních památek, řada z nich je chráněná státní 
památkovou péčí. Součástí Opavy jsou 2 MPZ Opava-Město a Opava-Předměstí. Nachází se tady 2 
národní kulturní památky Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a Kaple sv. Kříže v Opavě 
(Švédská kaple). Dále tady najdeme na 176 dalších kulturních památek, jež se soustředí především 
do památkových zón města. 

Lokalita B2 - Tato lokalita je ohraničena krajinnou památkovou rezervací Hradec n. Moravicí. Součástí 
je mimo jiné MPZ Hradec n. M. s hlavní dominantou národní kulturní památky Zámek Hradec 
nad Moravicí. V této lokalitě najdeme na 48 dalších kulturních památek.  

Lokalita B3 - V lokalitě Lipina nalezneme na 29 kulturních památek, které patří do vesnické 
památkové rezervace. Všechny domy v Lipině jsou orientovány svými štíty na náves a utvářejí tak 
unikátní soubor zděných domů východosudetského stylu. Obec tak uchovává vzácný klenot slezské 
lidové architektury.  

Lokalita B4 - V lokalitě Raduň nalezeneme 17 kulturních památek, jejichž hlavní dominantou je zámek 
s parkem. Zámek je původně gotická tvrz, přestavěna v 16. století na renesanční zámek. 
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Lokalita B5 - V lokalitě Velké Heraltice nalezneme 7 kulturních památek, nejvýznamnější jsou pozdně 
barokní farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a zámek Velké Heraltice (původně hrad), jež 
má také vymezen ochranné pásmo. 

Lokalita B6 - V lokalitě Holasovice nalezneme 24 menších kulturních památek - nejvýznamnější jsou 
zámky v Štemplovci a Loděnici. 

Lokalita B7 - V městysi Litultovice se nachází zámek Litultovice. U zámku se nachází park, který byl 
zřízen počátkem 19. století, v přírodně krajinářském stylu s cizokrajnými stromy. 

Lokalita B8 - V lokalitě Dolní Životice se nachází Zámek Dolní Životice a Kostel Nejsvětějšího Spasitele. 

5.2.3 C produkční (zemědělský a lesní) 

Zpracovatel přistoupil ke stanovení výpočtu produkčního potenciálu na základě Metodiky 
pro hodnocení významu funkcí půdy (Projekt TAČR TA01020820, EKOTOXA s.r.o., 2013) 

Produkční potenciál zemědělské půdy bude primárně hodnocen dle tříd ochrany ZPF odpovídajících 
kódům BPEJ. Hodnocení potenciálu ve vztahu k lesům (PUPFL) bude odvozeno ze souboru lesních 
typů (SLT). Ten je vymezen lesním vegetačním stupněm (LVS) a edafickou kategorií. 

Třídy ochrany ZPF jsou kategorie založené na klasifikaci půd do bonitovaných, půdně ekologických 
jednotek (BPEJ). Tato klasifikace se je základem pro ekonomické i produkční hodnocení půdy. Systém 
BPEJ vychází ze starší klasifikace (Geneticko – agronomická klasifikace půd). Pětimístný kód BPEJ 
charakterizuje především produkční vlastnosti půd - pro hodnocení z hlediska zemědělské výroby.  

Do souborů lesních typů se sdružují lesní typy jako nejnižší jednotky diferenciace růstových podmínek 
charakterizované půdními a klimatickými vlastnostmi, kombinací druhů příslušné fytocenózy 
a potenciální bonitou dřevin. Induktivním postupem vytvořené soubory lesních typů jsou základní 
jednotkou typologického systému. V ekologické (edaficko–klimatické) síti vymezují edafické kategorie 
a klimatické lesní vegetační stupně (LVS). Příbuzné edafické kategorie tvoří edafické řady. 

Při zjišťování jeho hodnoty se vychází z legislativních předpisů využívaných pro oceňování lesních 
porostů. Jedná se o vyhlášku č. 3/2008 Sb. v platném znění o provedení některých ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně změny vyhlášky č.456/2008 Sb. V této vyhlášce podle §33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku jsou stanoveny základní ceny lesních pozemků podle SLT v Kč/m2. Hodnoty 
těchto SLT jsou pro potřeby hodnocení produkčního potenciálu zatříděny do hodnot užitku 1-10 jako 
je tomu u ostatních funkcí a to po matematické úpravě (hodnoty SLT jsou ve výše uvedené vyhlášce 
od hodnoty 1 Kč/m2 do 8,86 Kč/m2; z toho důvodu byl zvolen pro zatřídění krok 0,786 pro jednotlivé 
SLT a jejich bodové ocenění. 
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Tabulka 5.2.1: Lesní vegetační stupně a edafická kategorie 

LVS edafická kategorie počet 
bodů 

výměra [ha] LVS edafická kategorie počet 
bodů 

výměra 
[ha] 

4 B    bohatá 8 6799,5 4 V     vlhká      8 40,3 
3 B    bohatá 7 1601,4 3 C    vysýchavá 3 38,8 
4 S    středně bohatá 6 1515,5 4 P    kyselá 3 21 
4 H    hlinitá 6 1126,9 3 J    suťová 5 18 
3 H    hlinitá 7 882,1 4 C    vysýchavá 3 15,7 
4 O    středně bohatá 5 543,9 4 K    normální 4 15,6 
3 S    středně bohatá 6 414,8 4 N    kamenitá 5 10,7 
3 L    lužní 1 318,8 3 V    vlhká 6 9 
3 U    údolní 5 257,4 3 Y    skeletová 4 7,4 
4 F    svahová 7 248,4 5 U    údolní 6 6,3 
4 A    kamenitá 7 169,3 4 I    uléhavá 6 5,8 
2 L    lužní 6 141,1 3 K    normální 2 5,6 
4 D    hlinitá 9 129,2 4 Y    skeletová 3 4,5 
3 O    středně bohatá 4 112,5 3 N    kamenitá 2 2,1 
3 F    svahová 6 101,4 3 Z    zakrslá 2 1,1 
3 D    hlinitá 7 98,2 1 G    středně bohatá 1 1 
5 O    středně bohatá 7 89,5 5 V    vlhká     7 0,9 
- neurčeno 1 76,2 4 G    středně bohatá 6 0,3 
3 A    kamenitá 5 46,4 5 G    středně bohatá 6 0,2 
1 L    lužní 7 43,2 4 Z    zakrslá 2 0,1 

 

3 - Vysoký produkční potenciál 

 I. třída ochrany ZPF - Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně v polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout 
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související 
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

 II. třída ochrany ZPF - Zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu 
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování 
také jen podmíněně zastavitelné. 

 Mimořádný stupeň produkčního potenciálu PUPFL - Kombinace edafické katogorie a LVS 
dosahuje hodnoty 8-10. 
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2 - Střední produkční potenciál 

 III. třída ochrany ZPF -  zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním 
využít pro event. zástavbu. 

 Vysoký stupeň produkčního potenciálu PUPFL - Kombinace edafické kategorie a LVS 
dosahuje hodnoty 6-7.  

 1 - Nízký produkční potenciál 

 IV. třída ochrany ZPF - Zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností 
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné 
i pro výstavbu. 

 V. třída ochrany ZPF - Zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd 
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto 
půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších 
zájmů ochrany životního prostředí. 

 Nízký stupeň produkčního potenciálu PUPFL - Kombinace edafické kategorie a LVS dosahuje 
hodnoty 3-5. 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný produkční potenciál 

 Ostatní plochy - Nebonitováno nebo stupeň produkčního potenciálu reálného hodnota 1-2.  
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Obrázek 5.2.3: C produkční potenciál 

 

Lokalita C1 – Koncentrace zemědělsky úrodné oblasti s převažující 1 třídou ochrany ZPF. Oblast 
na severozápad od Kravař a severovýchodně od Opavy, rozloha 4000 ha. 

Lokalita C2 – Koncentrace zemědělsky úrodné plošně velmi rozsáhlé oblasti s převažující 1 třídou 
ochrany ZPF. Oblast na západ, severozápad a jihozápad od Opavy, rozloha 9000 ha. 

Lokalita C3 - Významná lesní oblast na jihovýchodě od obce Skřipov s vysokým produkčním 
potenciálem. Nejcennější typy v klimatickém lesním vegetačním stupni 4, typy – hlinité, bohaté, vlhké 
půdy, rozloha 870 ha. 

Lokalita C4 – Významná lesní oblast na jih od obce Branky u Opavy s vysokým produkčním 
potenciálem. Nejcennější typy v klimatickém lesním vegetačním stupni 4, typy – hlinité, bohaté, vlhké 
půdy. Severní část je zemědělská s nejbonitnější půdou, rozloha 1150 ha 

Lokalita C5 – Významná lesní oblast mezi obcemi Podvihov a Jakubčovice s vysokým produkčním 
potenciálem. Nejcennější typy v klimatickém lesním vegetačním stupni 4, typy – hlinité, bohaté, vlhké 
půdy, rozloha 1800 ha. 
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Lokalita C6 – Významná lesní oblast v okolí obce Lhota u Litutovic s vysokým produkčním 
potenciálem. Nejcennější typy v klimatickém lesním vegetačním stupni 4, typy – hlinité, bohaté, vlhké 
půdy, rozloha 1170 ha. 

Lokalita C7 – Významná lesní oblast na severozápad od obce Těškovice s vysokým produkčním 
potenciálem. Nejcennější typy v klimatickém lesním vegetačním stupni 4, typy – vlhké, hlinité, 
bohaté, svahové půdy, rozloha 760 ha. 

5.2.4 D vodohospodářský 

Celkový vodohospodářský potenciál území je daný množstvím disponibilní povrchové a podzemní 
vody, jejich režimem a kvalitou. Jde tedy o schopnost území ovlivňovat kvantitativní a kvalitativní 
parametry vodní bilance a vodního režimu, tedy zajistit dostatek pitné a užitkové vody (včetně 
dostatku vody v krajině pro její další funkce), ochranu vodních zdrojů (tvorba vodních zdrojů v půdě 
a jejich ochrana, ovlivňování jakosti vody) a ochranu před nepříznivými účinky vod (formování 
bezeškodného odtoku vody a eliminace sucha).  

3 - Vysoký vodohospodářský potenciál 

 Ochranné pásmo vodního zdroje - ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. 
Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd. Veškerá činnost v něm je 
vyloučena. V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo 
ohrožující vydatnost zdroje.  

 Významné vodní nádrže - výběr významných vodních nádrží (dle VÚV) obsahuje nádrže 
s objemem větším než 1 mil. m3, doplněné o některé další nádrže významné z jiných 
hledisek. 

 Významné vodní toky - významné vodní toky jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva 
zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

 Územní chráněná pro akumulaci povrchových vod (LAPV) - jedná se o soubor lokalit 
vhodných pro rozvoj vodních zdrojů. Plochy těchto lokalit jsou morfologicky, geologicky 
a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno 
z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém 
horizontu. Území v LAPV se musí využívat tak, aby nedošlo ke znemožnění, 
nebo podstatnému ztížení možné realizace konkrétní vodní nádrže v budoucnu. 

2 - Střední vodohospodářský potenciál 

 Chráněná oblast přirozené akumulace vod - jedná se o oblasti, které pro své přírodní 
podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Ochrana CHOPAV vyplývá ze zákazů 
činnosti uvedených v § 28 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Bližší ochranné 
podmínky CHOPAV jsou uvedeny v nařízeních vlády. 
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 Nivy vodních toků - údolní nivy jsou významným krajinným prvkem ze zákona, jejich ochranu 
zajišťuje § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o území s vysokým 
retenčním, akumulačním potenciálem. 

 Svrchní hydrogeologické rajóny - rajóny kvartérních sedimentů a coniaku obsahující 
významné zásoby podzemní vody vázané na kvarterní sedimenty. 

 Zvýšená koncentrace vodních toků (>2 km / km2) - oblasti hustoty minimálně 2 km sítě 
vodních toků v okolí dané lokality. 

1 - Nízký vodohospodářský potenciál 

 Zvýšená koncentrace vodních toků (>1 km / km2) - oblasti hustoty minimálně 1 km sítě 
vodních toků v okolí dané lokality. 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný vodohospodářský potenciál 

 Ostatní plochy - plochy, které nemají průnik s žádným s výše uvedených jevů. 

Obrázek 5.2.4: D vodohospodářský potenciál 

 

 

Lokalita D1 - Vodní nádrž Kružberk se nachází na řece Moravici blízko stejnojmenné obce. Původním 
účelem bylo energetické využití, ale s ohledem na stále se zvyšující potřeby pitné vody v Ostravě 
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a okolí bylo od původního záměru upuštěno. Z tohoto důvodu jsou stanovena v povodí pásma 
hygienické ochrany. K nádrži náleží i zemní sypaná hráz ležící na pravém přítoku Lobník. Účelem 19,6 
metrů vysoké hráze je zachycování splavenin. 

Lokalita D2 – V obci Mladecko se vyskytuje několik místních zdrojů pitné vody, jejichž ochranné 
pásmo zasahuje i do částí území okolních obcí. Zaujímá významnou rozlohu 1283 ha. 

Lokalita D3 – Hněvošice vrt HV 1 a HV 2, zásobárna podzemní vody. Ochranné pásmo s rozlohou 118 
ha. 

Lokalita D4 – Skupina vrtů na území katastru Velké Hoštice, součástí je ochranné pásmo s rozlohou 
536 ha. 

Lokalita D5 – Studny v obci Velké Heraltice včetně ochranného pásma. 

Lokalita D6 – Rozsáhlé území ochrany vodního zdroje na území obce Výškovice. 

5.2.5 E surovinový 

Surovinovou základnu tvoří souhrn zdrojů nerostných surovin (ložisek nerostů), které se vyskytují 
na území. Ložiska nerostů, a tím i surovinová základna, kterou vytvářejí, jsou součástí přírodního 
bohatství. Rozsah a význam surovinové základny souvisí s geologickou stavbou území. Potenciál 
surovinové základny státu je charakterizována nerosty, které se na území vyskytují ve formě ložisek, 
množstvím a kvalitou jejich zásob. Kromě geologických a báňsko-technických podmínek je surovinový 
potenciál závislý též na úrovni společenských, ekonomických a politických podmínek. 

3 - Vysoký surovinový potenciál 

 Výhradní ložiska (současná těžba nebo dosud netěženo) - Vyhrazené nerosty jsou 
vyjmenovány v § 3 zákona a jejich ložiska jsou ve vlastnictví státu bez ohledu na to, kdo je 
vlastníkem pozemku, pod nímž se nacházejí. 

 Schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů - Předpokládaná ložiska vyhrazených 
nerostů. 

2 - Střední surovinový potenciál 

 Nevýhradní ložiska (současná těžba nebo dosud netěženo) - Nevyhrazené nerosty jsou ty, 
které ve výčtu v § 3 nejsou uvedeny. Nejběžnější z nich jsou stavební kámen, štěrkopísky 
a cihlářské hlíny. Ložiska nevyhrazených nerostů jsou ve vlastnictví majitele pozemků. 

 Schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů - Předpokládaná ložiska nevyhrazených 
nerostů. 

1 - Nízký surovinový potenciál 
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 Dřívější těžba výhradní a nevýhradních ložisek - Ukončená těžba. 
 Ostatní nebilancovaná ložiska - Nevytěžitelné z důvodů špatných geologických podmínek, 

ochrany přírody, odpisu zásob nebo nerentability těžby. 
 Ostatní evidované prognózní zdroje - Předpokládaná ložiska ostatních nerostů. 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný surovinový potenciál 

 Ostatní plochy - Části území mimo ložiska nebo prognózní zdroje nerostů. 

Obrázek 5.2.5: E surovinový potenciál 

 

 

Lokalita E1 – Lokalita Bohučovice, výhradní ložisko, těžba současná povrchová, surovina Stavební 
kámen (droba, konglomerát), organizace Kamenolomy ČR s.r.o., rozloha 30 ha. 

Lokalita E2 – Lokalita Mladecko, 2 výhradní ložiska, těžba současná povrchová, surovina Stavební 
kámen (břidlice, droba), organizace Thorssen s.r.o., rozloha 5 ha. 

Lokalita E3 – Lokalita Kobeřice ve Slezsku-sever, výhradní ložisko, dosud netěženo, surovina Sádrovec 
(sádrovec), organizace Gypstrend s.r.o., rozloha 71 ha. 
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Lokalita E4 – Lokalita Štítina - západ a Velké Hoštice, 4 nevýhradní ložiska, dosud netěženo, surovina 
štěrkopísky (psamity, štěrk), organizace neuvedena, rozloha 76 ha, 37 ha, 34 ha a 41 ha 

Lokalita E5 – Lokalita Kylešovice a Kylešovice-Raduň, 2 nevýhradní ložiska, dosud netěženo, surovina 
štěrkopísky (psamity, štěrkopísky, štěrk), organizace u většího naleziště Kámen Zbraslav, a.s., u menší 
neuvedena, rozloha 140 ha a 21 ha 

Lokalita E6 – Lokalita Hněvošice-Služovice, nevýhradní ložisko, dosud netěženo, surovina cihlářská 
(hlína, jíl, sprašová hlína), organizace neuvedena, rozloha 38 ha 

Lokalita E7 – Lokalita Skřipov, 2 nevýhradní ložiska, dosud netěžena, surovina stavební kámen 
(droba), organizace neuvedena, rozloha 16 ha 

Lokalita E8 – Lokalita Benkovice, nevýhradní ložisko, dosud netěženo, surovina stavební kámen 
(droba), organizace neuvedena, rozloha 18 ha 

Lokalita E9 – Lokalita Lipina u Opavy u a Domoradovice, 2 nevýhradní ložiska, dosud netěžena, 
survoina stavební kámen (droba), organizace neuvedena, rozloha 13 ha a 28 ha 

Lokalita E10 – Lokalita Domoradovice-Filipovice, nevýhradní ložisko, dosud netěženo, surovina 
stavební kámen (droba), organizace neuvedena, rozloha 15 ha 

Lokalita E11 – Lokalita Štáblovice 2, nevýhradní ložisko, dosud netěženo, surovina stavební kámen 
(droba), organizace neuvedena, rozloha 12 ha 

5.2.6 F sídelní  

Pro hodnocení sídelní struktury je účelné sledovat rozvojový potenciál ve směru stávajících 
předpokladů pro rozvoj obcí daný souhrnem znaků, které vypovídají o stavu územních jednotek 
v kontextu dynamiky vývoje. 

Za (pozitivní) rozvojové znaky územní jednotky lze považovat situaci, kdy územní jednotka vykazuje 
nárůst počtu obyvatel k počtu obyvatel před 5 lety. Poměr těchto 2 hodnot definuje index změny 
počtu obyvatel.  

3 - Vysoký sídelní potenciál 

 Lokality vysokého nárůstu počtu obyvatel - Nárůst obyvatel v obci je za 5 let větší než 2% 
populace (index > 102). Lokality zahrnují zastavěné území a blízké okolí (100m). 

2 - Střední sídelní potenciál 

 Lokality vyrovnaného počtu obyvatel - Změna počtu obyvatel v obci je za 5 let do 2% 
populace (98 < index < 102). Lokality zahrnují zastavěné území a blízké okolí (100m). 
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1 - Nízký sídelní potenciál 

 Lokality vysokého poklesu počtu obyvatel - Pokles  obyvatel v obci je za 5 let větší než 2% 
populace (index< 98). Lokality zahrnují zastavěné území a blízké okolí (100m). 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný sídelní potenciál 

 Ostatní plochy - Lokality mimo zastavěné území a blízké okolí (100m). 

Tabulka 5.2.2: Index změny počtu obyvatel 

Název obce 
Index změny počtu 

obyvatel Název obce 
Index změny počtu 

obyvatel 
Budišovice 112,4 Oldřišov 101,9 
Mikolajice 111,7 Nové Sedlice 101,6 
Litultovice 111,4 Skřipov 101,2 
Raduň 109,5 Služovice 100,9 
Otice 105,8 Těškovice 100,7 
Bratříkovice 105,5 Branka u Opavy 100,7 
Slavkov 104,5 Háj ve Slezsku 99,7 
Stěbořice 104,5 Mokré Lazce 99,5 
Kyjovice 104,4 Hradec nad Moravicí 99,4 
Jezdkovice 104,4 Opava 99 
Vršovice 104,1 Hněvošice 98,5 
Brumovice 103,9 Holasovice 98,4 
Hlubočec 103,7 Pustá Polom 96,8 
Štáblovice 103,2 Uhlířov 96,8 
Hlavnice 103,1 Sosnová 96 
Štítina 102,7 Chvalíkovice 95,9 
Velké Hoštice 102,6 Lhotka u Litultovic 94,5 
Velké Heraltice 102,3 Jakartovice 94,1 
Neplachovice 102,2 Dolní Životice 93,2 
Chlebičov 102 Mladecko 92,1 
Hrabyně 101,9     
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Obrázek 5.2.6: F sídelní potenciál 

 

Lokalita F1 - F28 - Indexace koncentrace rozvojového potenciálu je seřazena od nejvyššího po 
nejnižší. Koncentrace vysokého sídelního potenciálu byly stanoveny na základě vytipování klíčových 
lokalit nárůstu počtu obyvatel za posledních 5 let. 

5.2.7 G rekreační 

Rekreační potenciál území představuje lokalizační podmínky. Na jeho základě je možné umístit 
a rozvíjet aktivity cestovního ruchu na určitém území na základě jeho charakteristik. Lokalizační 
podmínky jsou vyjádřeny atraktivitou místní přírody a krajiny a místními kulturními hodnotami 
a pozoruhodnostmi. 
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3 - Vysoký rekreační potenciál 

 Národní kulturní památka - je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního 
bohatství národa. 

 Památkově chráněná území - jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany 
a charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné 
pásmo. 

 Krajinná památková zóna - zpravidla se vyznačuje vyváženou skladbou přírodních a sídelních 
ploch s krajinnými nebo architektonickými dominantami (hrady, zámky, tvrze, kostely, 
panské dvory) odrážejícími se v četných panoramatických pohledech. 

 Zvláště chráněná území včetně ochranného pásma - lokality s unikátní nebo reprezentativní 
biologickou rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev, dále území 
s jedinečnou geologickou stavbou, území reprezentující charakteristické prvky krajinného 
rázu kulturní krajiny a území významná z hlediska vědeckého výzkumu. 

 Přírodní park - slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými 
a přírodními hodnotami. Na území přírodního parku je omezeno takové využití území, které 
by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

 Místa volnočasových aktivit - nákupní centra, zábavní centra, agroturistika, významné vodní 
plochy a toky z rekreačního hlediska, arboreta, mlýny, slavnosti atp. 

2 - Střední rekreační potenciál 

 NATURA 2000 -  soustava nabízí jedinečnou příležitost objevovat a užívat bohaté přírodní 
dědictví Evropy. Většina těchto rekreačních činností může být slučitelná s ustanoveními 
směrnice, pokud nepříznivě neovlivňuje místní stanoviště a druhy živočichů a rostlin. 

 Ostatní lokality s vysokým kulturním potenciálem - více než 10 zákonem chráněných 
památek v okolí 1500m 

1 - Nízký rekreační potenciál 

 Významný krajinný prvek - významné plochy, které nemají vyšší statut (MCHÚ, Natura 2000, 
I. II. zóna NP). Jsou to plochy se zachovalými přírodě blízkými ekosystémy, či výskyty 
významných druhů.  

 Plochy přirozených či přírodě blízkých ekosystémů - Obecně jde o plochy s významným 
podílem výskytu druhů z původních přírodních ekosystémů, či potenciálem pro osídlení 
těmito druhy. Dle datové vrstvy povrchu Corine Land Cover se jedná o kategorie 2.3.1. 
Louky a pastviny, 3.2.2 Stepi a křoviny, 3.1.1. Listnaté lesy; 3.1.2. Jehličnaté lesy; 3.1.3. 
Smíšené lesy; 3.2.1. Přírodní louky; 3.2.4. Nízký porost v lese; 4.1.1. Mokřiny a močály, 
4.1.2. Rašeliniště, 5.1.2. Vodní plochy) 
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 Ostatní lokality se středním vysokým kulturním potenciálem - více než 2 zákonem 
chráněných památek v okolí 1500m 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný rekreační potenciál 

 Ostatní území - Rekreačně nevýznamné území. 

Obrázek 5.2.7: G rekreační potenciál 

 

 

Lokalita G1 - Přírodní park Moravice se nachází v kaňonovitém údolí, které je ojedinělým 
geomorfologickým útvarem se specifickou florou a faunou. Je to poslední zbytek přirozené krajiny 
Východních Sudet s celou řadou zajímavých přírodních fenoménů. V této oblasti nalezneme národní 
přírodní rezervaci Kaluža, přírodní rezervaci Valach a přírodní památku Údolí Moravice. Nachází se 
zde také evropsky významná lokalita Údolí Moravice. Řeku Moravici využívají také vodáci. 

Městská památková zóna Hradec nad Moravicí má řadu památek jako je Kostel svatého Petra a Pavla 
na Městečku, Bezručova vyhlídka, Kaplička v Pivovarské ulici  atd. Nejvýznamnější je zámek Raduň, 
jež je národní kulturní památkou. Hraběcí venkovské sídlo klasicistního vzhledu s přilehlou oranžerií 
a parkem, nabízí zařízené společenské a soukromé pokoje, mapující proměny životního rytmu 
aristokratické rodiny Blücherů z Wahlstattu, v prostředí venkovské přírody od počátku 19. 
do poloviny 20. století. 
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Lokalita G2 - Městská památková zóna Opava-Město a Opava-Předměstí, významné stavby Barokní 
Blücherův palác, Obchodní dům Breda, Kostel sv. Vojtěcha, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
(národní kulturní památka), Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha, Městská radnice s věží Hláska, 
Barokní Sobkův palác, Kostel sv. Hedviky. 

Lokalita G3 - Přírodní koupaliště Stříbrné jezero je známé také pod názvem Sádrák. Nachází se 
v okrajové části města Opava-Kateřinky za levým břehem řeky Opavy. 

Lokalita G4 - Arboretum Nový Dvůr je dendrologická zahrada nacházející se v Novém Dvoře, místní 
části obce Stěbořice. Bylo založeno v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších 
parkových objektů ve Slezsku. 

Lokalita G5 - Celistvě dochovaná ves Lipina s pravidelným ulicovým půdorysem a významným 
souborem lidové architektury východosudetského typu. Dodnes stojí 25 původních usedlostí, z nichž 
12 je vyhlášeno kulturní památkou. Pro svou urbanistickou hodnotu byla Lipina v roce 1995 
vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Dochovala se také kaple Nejsvětější Trojice z roku 1867, 
u ní je kříž postavený v roce 1889. 
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6 Rozbor využívání volné krajiny člověkem 
a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb 

6.1 Zemědělství 

Opavsko je díky svým přírodním podmínkám předurčeno k zemědělské výrobě, tomu odpovídá podíl 
zemědělské půdy v ORP (57 % z celkové plochy) a vysoký podíl zornění, který dosáhl hodnoty 88 %. 
Průměr za Českou republiku je 53,7 % zemědělské půdy a průměrné procento zornění je 71,2 %.  

6.1.1 Popis stavu řešené problematiky 

Zemědělství v našich podmínkách začalo ovlivňovat charakter krajiny už na konci 6. tisíciletí před 
naším letopočtem, kdy do českých zemí přišli první neolitičtí zemědělci. Osídlení se přirozeně 
rozvíjelo v úrodných oblastech s vysokým podílem bezlesí, odkud se postupně šířilo. V průběhu 
dalších tisíciletí se s občasnými výkyvy postupně rozšiřovala zemědělská plocha na úkor lesa. 
Významnější dopady na způsoby hospodaření měla průmyslová revoluce v 18. a 19. století. V Evropě 
se objevily nové plodiny (zejména brambory, kukuřice nebo cukrovka), od trojpolního systému 
obdělávání půdy se přešlo ke střídavému a stále více se uplatňovala mechanizace zemědělské výroby. 
Jednoznačně největší vliv na změny v krajině měl však nástup moderního zemědělství od 50. let 20. 
století, kdy rozvoj mechanizace zemědělství inicioval zvětšování rozlohy polí na úkor různých 
krajinných struktur. V českých zemích se heterogenita krajiny snížila v důsledku kolektivizace v 50. 
a 60. letech 20. století. Průměrná výměra pole vzrostla více než desetinásobně až na současných 
téměř 14 ha. 

Změny hospodaření vedly k zániku pestré mozaiky polí a travních porostů, z krajiny zmizely remízky, 
staré úvozové cesty, rozptýlená zeleň a změnila se celková skladba plodin. 

V okrese Opava to mělo konkrétně za následek razantní snížení počtu hospodařících subjektů (v roce 
1962 zde bylo 62 subjektů, v roce 1980 již jen 13). Hlavní pěstovanou skupinou plodin v okrese Opava 
jsou a i historicky byly obiloviny a to zejména pšenice ozimá a ječmen jarní sladovnický. Obrovský 
„boom“ zaznamenalo pěstování kukuřice na zrno (v roce 1995 se pěstovala na pouhých 80 ha, dnes 
na ploše více než 2 000 ha). Významné zastoupení mají i olejniny (zejména řepka ozimá a mák setý), 
cukrová řepa a léčivé rostliny. U pěstování brambor a luskovin dochází ke zmenšování plochy, naopak 
mírně vzrostla osevní plocha zeleniny. S poklesem stavu živočišné výroby dochází k poklesu osevních 
ploch krmných plodin, kam můžeme zařadit jednoleté a víceleté pícniny.  

V živočišné výrobě je od 90. let patrný pokles počtu u většiny chovaných hospodářských zvířat, 
zejména u chovu prasat (pokles na 45 % stavu z roku 1995), dojnic (pokles na 53 % stavu z roku 1995) 
a skotu (pokles na 55 % stavu roku z 1995). 
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6.1.1.1 Zemědělské výrobní oblasti 

Jedná se o rozdělení území na oblasti podle možností využití oblasti zemědělskou výrobou a podle 
přírodních podmínek.  

Na území ORP Opava se nachází v západní a jižní části oblast bramborářská, podoblast B1 (Sosnová, 
Jakartovice, Skřípov, Hlubočec, Pustá Polom), která přechází místně v podoblast B2 (Velké Heraltice, 
Hradec nad Moravicí) až B3 (Litultovice, Těškovice). Směrem k Opavě v Poopavské nížině začíná 
oblast řepařská, nejprve podoblast Ř3, která přechází přes Ř2 až k Ř1.  

Obrázek 6.1.1: Zemědělské výrobní oblasti 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

6.1.1.2 Zemědělské využití území podle LPIS 

Současná struktura území ORP Opava je popsána v následující tabulce. Zemědělská půda zde (dle 
evidence LPIS) představuje 57 % celkové rozlohy ORP. Zemědělská půda je tvořena dominantně 
standardní ornou půdou (88 %). V databázi LPIS však není evidována veškerá zemědělská půda, chybí 
zde například drobná políčka za humny, drobné sady, zahrady, proto se může jejich skutečný podíl 
mírně lišit. 

Tabulka 6.1.1: Struktura území ORP Opava 

ORP Opava zemědělská les zastavěné území voda ostatní 
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půda 

výměra 
(km2) 

podíl 
(%) 

výměra 
(km2) 

podíl 
(%) 

výměra 
(km2) 

podíl 
(%) 

výměra 
(km2) 

podíl 
(%) 

výměra 
(km2) 

podíl 
(%) 

výměra 
(km2) 

podíl 
(%) 

567,10 100 % 321,12 57 % 148,39 26 % 47,97 8 % 2,67 0,5 % 46,95 8 % 
 

zemědělská půda standardní orná půda trvalý travní porost ostatní 

výměra (km2) podíl (%) výměra (km2) podíl (%) výměra (km2) podíl (%) výměra (km2) podíl (%) 

321,12 100 % 283,80 88 % 35,21 11 % 2,11 1 % 

Zdroj: LPIS 

Obrázek 6.1.2: Struktura území ORP Opava 
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Vývoj od roku 2000 ukazuje vyrovnanou výměru zemědělské půdy v průběhu posledních 16 let. 
Po roce 2005 je zde ovšem patrný velmi pozvolný, ale soustavný pokles výměry (řádově v setinách 
procent ročně).  
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Obrázek 6.1.3: Vývoj výměry zemědělské půdy v ORP Opava v letech 2000-2015 
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Zdroj: ČSÚ 

6.1.1.3 Analýza velikosti půdních bloků 

Pro vyhodnocení velikosti půdních bloků orné půdy byl využit LPIS. Nad daty půdních bloků/dílů LPIS 
pro ORP byla provedena následující analýza: Byly vybrány jen půdní bloky/díly s kulturou orná půda. 
Následně byla stanovena hodnota 95% kvantilu velikostí půdních bloků/dílů. Tato hodnota říká, 
od které výměry se nachází 5 % největších bloků/dílů v daném ORP. 

Pro možnosti porovnání byla provedena analýza pro celou ČR po okresech. Následující graf zobrazuje 
limity v rámci okresů seřazené podle velikosti. Pro celou ČR je limit 5 % největších půdních bloků/dílů 
orné půdy na hranici 41,70 ha (bylo analyzováno celkem 235 125 půdních bloků/dílů). Okres Opava 
má 23. nejvyšší hodnotu v rámci ČR (46,90 ha). Pro ORP Opava je 95. percentil 35,6 ha, bylo zde 
identifikováno 197 “nadlimitních“ půdních bloků, které jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 
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Obrázek 6.1.4: 95% kvantil výměry půdních bloků v jednotlivých okresech ČR 

 

Obrázek 6.1.5: Nadlimitní plochy zemědělské půdy (DPB > 95 % všech ostatních DPB) 

 

Zdroj: eAGRI, EKOTOXA s.r.o. 

6.1.1.4 Podíl LFA 

LFA (less-favoured areas, méně příznivé oblasti) jsou oblasti charakterizované zhoršenými přírodními 
a sociálně-ekonomickými podmínkami a hospodaření v těchto oblastech je podporováno možností 
čerpat finanční podporu. LFA se rozděluje na 3 oblasti: horské LFA, ostatní LFA a specifické LFA. 
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Jako horské LFA jsou vymezeny obce, případně katastrální území:  

 jejichž průměrná nadmořská výška je větší nebo rovna 600 m, nebo 
 jejichž průměrná nadmořská výška je větší nebo rovna 500 m a menší než 600 m a zároveň 

na více než polovině výměry těchto obcí, případně katastrálních území, je svažitost větší než 
15 % 

Do horských LFA jsou zařazena také území obcí, případně katastrálních území, která nesplňují výše 
uvedená kritéria pro vymezení, ale nacházejí se uvnitř horských LFA – jedná se o tzv. homogenizaci 
území. 

Ostatní LFA (oblasti, které čelí značným přírodním znevýhodněním). Jako ostatní LFA jsou vymezeny 
obce, případně katastrální území, která  

 v rámci kraje mají hustotu obyvatel menší než 75 obyvatel/km2 a podíl pracovníků 
v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu tvoří více než 8 %, 
a zároveň 

 mají v rámci okresu výnosnost zemědělské půdy nižší než 34 bodů  

Do ostatních LFA jsou zařazena také katastrální území s výnosností zemědělské půdy 34-38 bodů, 
která s ostatními LFA sousedí, zároveň však nesmí zvýšit průměrnou bodovou hodnotu výnosnosti 
zemědělské půdy nad 34 bodů. 

Od roku 2018 bude uplatněno nové vymezení ostatních LFA a to na základě kritérií nízká teplota, 
podmáčené půdy, hloubka půdy, zrnitost půdy, skeletovitost půdy, svažitost, kyselé půdy (dle přílohy 
III Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1305/2013 o podpoře z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)). 

Do specifických LFA (oblasti postižené zvláštními omezeními) spadá cca 210 tis. ha zemědělské půdy 
a jedná se o obce, případně katastrální území:  

 s výnosností zemědělské půdy do 34 bodů nebo  
 s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů a zároveň se svažitostí nad 12,3 % na více než 

polovině výměry obce, případně katastrálního území nebo 
 s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů a se zatravněním vyšším než 50 % výměry 

zemědělské půdy obce, případně katastrálního území. 

Na území ORP Opava se nacházejí ostatní LFA kategorií OA (75,8 km2; 23% z celkové zemědělské 
půdy), OB (19,4 km2; 6 % z celkové zemědělské půdy) a specifické LFA (1,3 km2). 

6.1.1.5 Uživatelé zemědělské půdy 

Dle databáze LPIS je v ORP Opava evidováno celkem 299 uživatelů zemědělské půdy. Mezi největší 
uživatele patří: Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, ZP Otice a ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-
Kylešovice. Tyto tři podniky obhospodařují cca 23 % veškeré zemědělské půdy v SO ORP Opava. 
V následující tabulce je uveden seznam 33 hlavních uživatelů (dle evidence LPIS), zbytek představují 
menší zemědělské podniky a drobní zemědělci. 
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Tabulka 6.1.2: Největších 33 uživatelů zemědělské půdy v ORP Opava 

Kód 
uživatele 
(ID_UZ) 

Uživatel IČ 

Výměra 
evidovaných 

DPB 
uživatele 
v ČR (ha) 

Výměra 
evidovaných 
DPB v ORP 
Opava (ha) 

Z toho 
výměra 

orné půdy 
v ORP 

Opava (ha) 

3734 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice 148512 2698,5 2 698,4 2 599,5 

3737 ZP Otice, a.s. 64609910 2589,3 2 325,8 2 197,0 

3731 ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice 25345401 2615,2 2 260,9 2 059,3 

3698 1.Hradecká zemědělská a.s. 63479401 1975,8 1 898,7 1 542,2 

3713 HESAKO zem. výroba s.r.o. 60322365 1841,8 1 841,5 1 698,1 

3727 Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice 47674431 1733,3 1 733,3 1 680,1 

3700 AGRIMEX Brumovice s. r. o. 60319399 2062,6 1 547,1 1 448,4 

3732 Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice 25819712 1452,4 1 439,8 1 361,2 

3715 JAKARTA, s.r.o. 25379003 1463,8 1 412,1 1 149,0 

3719 Kateřinská zemědělská a.s. 25846698 1262,4 1 261,7 1 220,7 

47995 ZDENĚK POLÁŠEK 10633146 892,9 770,7 0,0 

3714 Hoštická a.s. 25844164 737,1 735,2 728,3 

3720 Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov 47676477 672,6 672,6 669,6 

3736 Zemědělské obchodní družstvo Litultovice 25820311 639,4 639,4 577,0 

3725 Školní statek MSZeŠ 98752 575,4 575,5 558,0 

3704 AGROPROGRES Kateřinky s. r. o. 47977400 679,3 549,7 542,8 

3702 AGRONET Smolkov, s. r. o. 47977612 594,2 516,1 419,5 

3709 Družstvo ZAGRA 64609880 611,2 509,0 331,4 

3711 FARMA ORYX spol. s.r.o. 47977418 479,2 476,1 475,6 

17523 ZESPO Sosnová, zemědělská společnost, s. r. o. 48400441 1296,2 452,0 422,1 

3735 Zemědělské družstvo Hněvošice 47676507 420,7 408,0 406,8 

4179 ZEMPSPOL 61974986 2054,3 384,1 338,2 

87307 Palyza Petr 65518241 345,5 345,5 345,5 

3880 Tvarůžka Martin 62327402 271,1 270,6 220,4 

90858 Hrbáč Kamil 62324268 317,6 237,4 237,0 

48006 Zíka Miloš 43599940 546,5 225,7 221,5 

3716 DIHEL A SYN, s.r.o. 48393363 353,1 185,5 164,8 

3699 AG družstvo Kružberk 25821954 1022 179,9 60,1 

3788 Jedlička Lumír 67355285 166,9 166,9 165,5 

50656 Moravec Aleš 43598773 120,9 115,5 113,5 

4269 Tvarůžka Jan 62327399 114,6 114,6 114,6 

84850 Beinhauer Václav 69586047 114,3 114,3 106,2 

48009 Klapetek Tomáš 67355676 110,6 110,6 103,1 

266 uživatelů pod 100 ha DPB v ORP 

celkem 299 uživatelů 32 126,7 28 388,8 

Zdroj: LPIS (k 21. 11. 2016) 
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6.2 Eroze 

6.2.1 Erozní ohrožení 

Erozní procesy jsou v přírodě přirozeným jevem, probíhají na horninách, půdě, na březích řek, 
koneckonců i půda samotná vznikla erozí matečné horniny, erozní procesy nelze zcela zastavit. Na 
rozdíl od zmíněné eroze „normální“ (geologické), zrychlená eroze smývá půdní částice v takovém 
rozsahu, že nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem. Erozní problémy současnosti jsou 
důsledkem nezodpovědného přístupu k půdě a krajině v minulosti.  

V naší zemi je zhruba 50 % orné půdy ohroženo vodní erozí a zhruba 10 % erozí větrnou. 

 

6.2.2 Legislativa, zemědělské dotace 

Obecný rámec ochrany půdy, vody, přírody a krajiny tvoří zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů), vodní zákon (254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákon 
o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákon o hnojivech 
(156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jiné zákonné normy.  

Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Nitrátová směrnice EU 
č. 91/676/EHS) je implementována ve vodním zákoně v podobě definice NZO a definice Akčního 
programu, tedy do pravidel povinných opatření ve zranitelných oblastech (§ 33 zákona o vodách 
č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která mají za cíl redukovat riziko vyplavování dusíku 
do povrchových a podzemních vod. 

Podrobněji rozpracováno v příloze č.7. 
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Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) 

Komplexní pozemkové úpravy jsou v současné době asi nejvhodnějším nástrojem na rozsáhlejší 
změny v krajině biotechnického a technického charakteru. V rámci KoPÚ mohou proběhnout 
přesuny, směny a výkupy pozemků, a je tudíž největší šance navrhnout, projednat a posléze 
realizovat potřebná krajinotvorná, ekostabilizační, protipovodňová, půdoochranná a další opatření 
v krajině (extravilánu), především komplikovanější a náročnější opatření typu mez, průleh, hrázka, 
polní cesta, svodné či záchytné příkopy, stabilizace údolnice, tůň, mokřad, malá vodní nádrž a jejich 
kombinace.  

Obrázek 6.2.1: Stav zpracování pozemkových úprav v SO ORP Opava 

 

Zdroj: eAGRI, EKOTOXA s.r.o., 2017 

Problematika vodní a větrné eroze je podrobně řešena v části Rozbor ohrožení, rizik, problémů. 
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6.3 Lesnictví 

V ORP Opava se největší lesní komplexy vyskytují  na východ od dolního toku Moravice v okolí 
Skřipova a Pusté Polomi. Smrkové porosty se nachází na celém území. Borovice je rozšířena 
ve Vřesinské pahorkatině a v okolí Malých a Velkých Heraltic, kde jsou porosty ekotypu borovice lesní 
tzv. heraltické borovice. V obci Hradec nad Moravicí, mezi k. ú. Žimrovicemi a Jelenicemi leží 
nejrozsáhlejší komplex bukových lesů v regionu (mimo Karpaty). V Opavské pahorkatině jsou hojnější 
dubové a smíšené porosty. Převládajícími vegetačními stupni jsou 3. dubo-bukový a 4. bukový. V části 
území zahrnující Opavskou pahorkatinu a přilehlý okraj Nízkého Jeseníku je souvisleji rozšířen 3. 
dubo-bukový stupeň, v Nízkém Jeseníku pak vegetační stupeň 4. bukový.  

 

Dle geologických, klimatických, orografických a fytogeografických podmínek je ORP Opava zařazen 
do dvou přírodních lesních oblastí (dále jen PLO): 

 32 – Slezská nížina 
 29 - Nízký Jeseník 

 

Část OPR Opava, která spadá do PLO Slezská nížina a je tvořena blízkým okolím města Opavy a dále 
se přibližuje ke státní hranici s Polskem a kolem ní směrem od severozápadu na východ ji „obtéká“ 
PLO 29. 
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Obrázek 6.3.1: Rozdělní ORP Opava dle PLO 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

 

6.3.1 Přírodní podmínky 

Jak z názvu PLO, přírodních podmínek ale i lesnického hospodaření vyplývá, jedná se o dvě velmi 
rozdílné části (PLO 32 má lesnatost v ORP Opava jen necelých 5 %, PLO 29 má lesnatost 49 %). Je to 
dáno jak historickým vývojem obou oblastí, tak i současným stavem území.  

Tabulka 6.3.1: Vývoj lesnatosti v ORP Opava 

  ORP Opava   
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

lesní pozemky 
(ha) 

14 804 14 810 14 809 14 807 14 813 14 825 14 831 14 848 14 849 14 844 14 838 

plocha ORP 
(ha) 

56 706 56 709 56 709 56 705 56 708 56 706 56 707 56 708 56 703 56 701 56 704 

lesnatost v % 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 
Zdroj: ČSÚ 
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Z hlediska využívání volné krajiny (lesa v tomto případě) člověkem je krajina velmi pozměněna. Lesy 
v části kolem města Opavy a nejbližšího okolí byly odlesněny a krajina zde byla poměrně intenzivně 
zemědělsky využívána, došlo k zregulování vodních toků, naproti tomu území na jih a směrem 
na západ a východ (PLO 32) bylo také nejdříve odlesněno, ale později došlo k znovu zalesnění. Údaje 
o tomto zalesňování, které probíhalo ještě v 50-tých letech najdeme i ve starých záznamech 
o lesnickém hospodaření (LHP). Z dobových zpráv víme, že se na Opavsku uchovaly přirozené lesy 
s bukem jako hlavní dřevinou až do 19. století, kdy byly nahrazeny převážně smrkem. 

V lesích ORP probíhala těžba nerostných surovin a její pozůstatky jsou patrné dodnes (droby – Hradec 
nad Moravicí, Jakatrovice, břidlice - Jakartovice, sádrovec - Opava, Hněvošice). 

6.3.1.1 Funkce lesa 

Lesy plní pro člověka hned několik důležitých funkcí, které se primárně rozlišují na: 

Funkci produkční – produkce dřevní hmoty (stavební materiál, suroviny pro výrobu celulózy 
a palivo). Nositelem této funkce je hospodářský les, který může současně plnit i další mimoprodukční 
funkce aniž by byl zařazen do jiné kategorie lesa dle lesního zákona a je poskytovatelem zároveň sice 
v současné době malé, ale na venkově důležitou funkci sociální – zaměstnanost.  

Funkce mimoprodukční se rozdělují podle působení na ekologické a společenské. 

Ekologické funkce les plní sám o sobě a člověk je může svým hospodaření podpořit. V ORP Opava se 
jedná zejména o funkci protierozní, kdy v důsledku větrné eroze dochází k odnosu částic ze 
zemědělské půdy a les (ale i trvalé zemědělské kultury) uvolněnou zeminu zachycují. Co se týká vodní 
eroze je nejvíce ohrožena jihovýchodní části území, která je členěna hlubokými údolími vodních toků 
(Moravice).  

Rekreační funkce 

Na převážné většině rozlohy lesů, se uskutečňuje rekreace v lesní přírodě ve formě volného užitku 
lesa. 

V některých lesních částech je však rekreace vyloučena a vstup pro veřejnost zakázán nebo značně 
omezen (jedná se o lesy v  PHO, NPR, NPP, PR, památky, vojenské prostory). V některých lesních 
celcích se může vyskytovat vysoká koncentrace obtížného a infikujícího hmyzu (jde především o 
klíšťata) – v těchto místech není vstup do lesa omezen či zakázán, ale z pohledu návštěvníka zde 
může být rekreace riziková.  Tyto lesy označujeme jako lesy s podmíněnou rekreační funkcí.  

V ORP Opava se jedná o tyto lesní plochy: 

 Lesy v PHO 
 Lesy s vysokou koncentrací obtížného a infikujícího hmyzu - k.ú.: Opava, Podvihov, 

Chvalíkovice, Háj ve Slezsku, Smolkov, Hrabyně, Budišovice, Hradec n. Moravicí, Žimrovice, 
Brumovice, Pocheň, Holasovice, Kamenec, Loděnice, Neplachovice, Jakartovice, Litultovice, 
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Dolní Životice, Mladecko, Otice, Uhlířov, Lipina, Štáblovice, Slavkov, Stěbořice, Jamnice, 
Jezdkovice, Nový Dvůr, Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek, Vršovice). 
 

Lesy, kde převažuje produkční funkce lesa a rekreace se uskutečňují formou volného užitku (v rámci 
zákona o lesích) označujeme jako lesy s převažující produkční funkcí. 

Lesy, ve kterých je rekreační funkce podporovaná, jsou v ORP Opava: 

 Lesy v blízkosti objektů individuální i hromadné rekreace (Nové Sedlice, údolí řeky Moravice, 
Mladecko) 

 Lesíky uvnitř obce nebo její bezprostřední blízkosti, které mohou být využívány ke 
krátkodobé, jednodenní rekreaci obyvatel obcí (Neplachovice, Hněvošice) 

 Lesy v blízkosti významných turistických objektů (Kalvárie a zámecký park v Hradci n. 
Moravicí, okolí zámku Raduň 

Lesy se zvýrazněnou rekreační funkcí – jedná se lesní části vyhlášené nebo navržené jako lesy 
zvláštního určení podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, § 8, odst. 2 b) - lesy lázeňské a 2 c) – lesy 
příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (viz mapa kategorií lesa). 
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Kategorie lesů 

Obrázek 6.3.2: Přehled kategorií lesa v ORP Opava 

 

 

Zdroj: ÚAP 2016 

Legenda k obrázku: Přehled kategorií lesa v ORP Opava: 

Lesy ochranné 
 

21 a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké 
svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.) 

 
 
 
Lesy zvláštního 
určení 
 

31 a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně 
31 c) na území národních parků a národních přírodních rezervací. 
32 a) lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních 
rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách 
32 c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí 
32 e) lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 
krajinotvornou 
32 f) lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti, 
32 h) lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 

 

Konkrétní popis výskytu lesů zvláštního určení v ORP Opava 
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 Lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů (v ORP Opava se jedná převážně o plochy 
menších výměr (studny, vrty, pramenné jímky) 

Lesy s deklarovanými zájmy ochrany přírody a krajiny 

 Lesy v I. zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a 
přírodních památkách:PR Hněvošický háj – k,ú, Hněvošice, PR Hvozdnice – k.ú. 
Slavkov,Štáblovice, k.ú. Hertice , PP Otická sopka – k.ú. Otice, PR Hořina – k.ú. Velké 
Heraltice, Brumovice, PR V kalužích – k.ú. Pustá Polom, PR U Leskoveckého chodníka – k.ú. 
Skřípov, PP Hůrky – k.ú. Velké Heraltice 

 Lesy v přírodních parcích - přírodní park Moravice 

Lesy s deklarovanými zájmy rekreace 

 Příměstské lesy Chvalíkovice (OP) – obecní les v intravilánu Chvalíkovic 

Lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce 

 v PLO 29 existuje v současné době 18 ploch PVP a 5 ploch TZP náhodně rozmístěných po celé 
přírodní lesní oblasti. 

Lesy deklarující funkci bariérovou - lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou (k.ú. Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Domoradovice) 

Lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti 

 Vybrané lesní dřeviny (Místní populace borovice lesní (tzn. heraltická resp cvilínská) je 
velmi kvalitní a měla by se proto přednostně využívat při obnovách lesních porostů v PLO 32.) 

 Genové základny (GZ Hůrky, GZ Kaluža). 

6.3.1.2 Problémy k řešení v návrhové části 

Hospodaření v lesích se řídí lesním zákonem č. 289/1992 Sb., o lesích.  

Vlastníci lesa od určité výměry jsou povinni mít zpracovaný lesní hospodářský plán nebo lesní 
hospodářské osnovy, které se zpracovávají na 10 let a ve kterých jsou podrobně popsány základní 
lesnické ukazatele (výše těžby, podíl MZD, a další). Veškerá doporučení na změnu hospodaření 
a využívání lesa musí tedy probíhat v souladu se zákonem o lesích a platnými LHP.  

Jedním z velkých vlastníků, kteří hospodaří v lesích ORP Opava jsou Lesy České republiky s.p. 
(LS Opava, LS Vítkov). Dalšími vlastníci lesa jsou pak obce a města, fyzické a právnické osoby.  
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6.4 Vodní hospodářství ve vztahu ke krajině 

SO ORP Opava spadá do dílčího povodí Horní Odry, do pěti povodí III. řádu:  

 2-02-01 Opava po Moravici (Opava a obce severozápadně od Opavy),  
 2-02-02 Moravice (jihozápadní část SO ORP),  
 2-02-03 Opava od Moravice po ústí (východní část SO ORP),  
 2-01-01 Odra po Opavu (jižní část SO ORP), 
 2-04-01 Levostranné přítoky Odry od Olše po Osoblahu (severovýchodní část SO ORP). 

Hlavními vodotečemi určujícími ráz krajiny jsou významné vodní toky Opava, Moravice a Hvozdnice. 
Uvedené vodní toky pramení mimo území SO ORP. Gemorfologickým typem řeky Opavy je podle 
Šindlara a kol. (2007)10 plně vyvinuté meandrování v široké nivě přecházející pod městem Opava 
do anastomózního větvení. Řeka byla v celé délce upravena, korytotvorné procesy související 
s danými geomorfologickými typy byly téměř zastaveny, uplatňují se v menší míře pod městem 
Opavou (tvorba nátrží, pozvolná změna tvaru koryta). Moravice spadá do geomorfologického typu 
anastomózní větvení vinoucího se až meandrujícího koryta, který se vyznačuje větvením a opětovným 
spojováním říčních koryt. Významné zásahy do toku byly provedeny v dolní části toku, na území 
přírodního parku se korytotvorné procesy související s daným geomorfologickým typem zčásti 
uplatňují, vodní tok zde dosahuje stavu dobrý. Řeka Hvozdnice náleží do geomorfologického typu 
plně vyvinutého meandrování. Jedná se o poměrně zachovalou řeku, její hydromorfologický stav byl 
ale silně ovlivněn železniční tratí č. 314 Opava – Svobodné Heřmanice. Přehled vodních toků v území 
na podkladu povodí III. a IV. řádu uvádí obrázek níže. 

                                                             
10 Šindlar a kol. (2007): Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách. Metodika vyhodnocení 
akutálního stavu hydromorfologie vodních toků včetně návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření 
k dosažení potřebného stupně protipovodňové ochrany a dobrého stavu hydromorfologické složky vod. Verze 
06/2008. 
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Obrázek 6.4.1: Povodí III. a IV. řádu v SO ORP Opava. Zdroj: Databáze DIBAVOD, VÚV TGM, v.v.i. 

 

Zájmové území SO ORP Opava spadá celkem do 13 útvarů povrchových vod stanovených správcem 
povodí Odry (Povodí Odry, s.p.) pro analýzy a navazující opatření, viz tabulka a obrázek níže. Vodní 
útvary povrchových vod budou mj. předmětem rozborové a návrhové části studie. 

Tabulka 6.4.1: Vodní útvary povrchových vod ležící či zasahující do SO ORP Opava 

ID_VU Pracovní 
číslo VÚ Název vodního útvaru Tok Plocha 

povodí ČHP 

HOD_0110 11 
Bílovka od pramene po ústí do toku 
Odra 

Bílovka 137,3 2-01-01-1232 

HOD_0170 17 
Porubka od pramene po ústí do toku 
Odra 

Porubka 55,3 2-01-01-1592 

HOD_0180 18 Odra od toku Lubina po tok Opava Odra 106,4 2-01-01-1600 

HOD_0260 26 Čižina od pramene po ústí do toku 
Opava 

Čižina 102,5 2-02-01-0750 

HOD_0270 27 Heraltický potok od pramene po ústí 
do toku Opava 

Heraltický potok 50,5 2-02-01-0810 

HOD_0280 28 
Velká od pramene po ústí do toku 
Opava 

Velká 39,9 2-02-01-0850 
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ID_VU 
Pracovní 
číslo VÚ Název vodního útvaru Tok 

Plocha 
povodí ČHP 

HOD_0290 29 
Opava od Opavice po Pilšťský potok 
včetně Opava 164,2 2-02-01-0890 

HOD_0300 30 Opava od toku Pilšťský potok po tok 
Moravice 

Opava 24,3 2-02-01-0910 

HOD_0385_J 38 Nádrž Kružberk na toku Moravice Moravice 49,4 2-02-02-0652 

HOD_0390 39 
Hvozdnice od pramene po ústí 
do toku Moravice Hvozdnice 164,2 2-02-02-0940 

HOD_0400 40 
Moravice od hráze nádrže Kružberk 
po ústí do toku Opava Moravice 170,6 2-02-02-0990 

HOD_0420 42 Opava od Moravice po ústí do toku 
Odra Opava 185,8 2-02-03-0270 

HOD_0890 89 Oldřišovský potok od pramene 
po státní hranici 

Oldřišovský 
potok 

79,1 2-04-01-0110 

Zdroj: Povodí Odry, s.p. 

Obrázek 6.4.2: Vymezené vodní útvary povrchových vod v SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016 
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Mezi významné vodní toky v SO ORP Opava dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., v platném znění, spadají 
toky uvedené v tabulce níže. Do významných vodní nádrží dle portálu HEIS VÚV TGM, v.v.i. patří 
na území SO ORP pouze vodní nádrž Kružberk, viz tabulka níže. 

Tabulka 6.4.2: Významné vodní toky v SO ORP Opava dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., v platném znění  

Vodní tok Identifikátor 
vodního toku 

Číslo 
hydrologického 
pořadí 

Délka vodního 
toku v kat. 
významný (v km) 

Vymezení úseku vodního toku 
v kategorii významný (ř. km od – 
do) 

Opava 10100014 2-02-01-011 109,4 po soutok Střední a Černé Opavy 

Moravice 10100015 2-02-02-007 91,2 po Bělokamenný potok 

Hvozdnice 10100125 2-02-02-078 36,2  

Čižina 10100258 2-02-01-071 14,5 po Tetřevský potok 

Oldřišovský potok 10100296 2-04-01-011 3,8 dolní úsek po státní hranici 

Bílovka 10100243 2-01-01-115 23,7  

Porubka 10100370 2-01-01-159 6,9 po koupaliště Poruba 

Zdroj: MZe, 2012 

Významnějšími vodními toky v SO ORP Opava jsou dále vodní toky Velká, Heraltický potok a Pilšťský 
potok vlévající se na území SO ORP do řeky Opavy.   

Tabulka 6.4.3: Významné vodní nádrže v SO ORP Opava dle portálu HEIS VÚV TGM, v.v.i. 

Vodní nádrž Vodní tok 
Celkový objem 
(mil. m3) 

Vodárenské 
využití Účel využití 

Kružberk Moravice 35,5 ano 
Vodárenský, průmyslový (vyrovnávací), ochrana 
před povodněmi, hydroenergetické využití 

Zdroj: portál HEIS, VÚV TGM, v.v.i. 

Území SO ORP náleží do hydrogeologického rajónu Kulm Nízkého Jeseníku. V území se vyskytují 
i svrchní hydrogeologické rajóny se souvislým zvodněním, viz tabulka níže. 

Tabulka 6.4.4: Útvary podzemních vod ležící či zasahující do SO ORP Opava 

ID útvaru 
podzemních 

vod 

Název útvaru 
podzemních vod 

Druh útvaru 
podzemních 
vod 

Útvary povrchových vod 
zasahující do příslušného 
hydrogeologického 
rajónu  

Typ 
zvodnění 

Geologický typ 
(litologie) 

15200 Kvartér Opavy svrchní 11, 17, 18, 42 souvislé kvartér (štěrky, písky, 
sprašové hlíny) 

15500 
Kvartér Opavské 
pahorkatiny svrchní 29, 30, 42, 89 souvislé 

kvartér, neogén 
(hlíny, písky, štěrky) 

66111 
Kulm Nízkého 
Jeseníku v povodí 
Odry 

hlavní celé území SO ORP lokální 
karbon (břidlice, 
droby, pískovce, 
slepence) 

66112 
Kulm Nízkého 
Jeseníku v povodí hlavní 42 lokální 

karbon (břidlice, 
droby, pískovce, 
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Odry - povodí Opavy 
po ústí do toku Odra 

slepence) 

 Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016
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6.4.1 Ochrana a využití vod 

Dne 11. července 2016 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu11. V rámci novely došlo také k úpravě přílohy č. 1 obsahující seznam 
zranitelných oblastí dle Nitrátové směrnice12. Do zranitelných oblastí spadají katastrální území 
Hrabství, Hlubočec, Kyjovice ve Slezsku, Filipovice, Pustá Polom, Těškovice a Skřipov, nově 
Neplachovice, Kamenec, Štemplovec, Sádek u Opavy, Jamnice, Loděnice a Velké Heraltice. Jedná se 
o území, jejichž vody jsou ohroženy vysokou koncentrací dusičnanů. Cílem Nitrátové směrnice je 
snížení znečištění vod způsobené dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházení dalšímu takovému 
znečištění. Opatření k dosažení daného cíle z pozice územní studie krajiny budou předmětem 
návrhové části studie.  

Ačkoli je hlavním zdrojem pitné vody obcí v SO ORP Opava Ostravský oblastní vodovod, konkrétně 
Kružberský skupinový vodovod, jehož zdrojem je vodní nádrž Kružberk, existují v SO ORP i místní 
zdroje pitné vody, jejichž kvalita a kvantita by měla být chráněna. Jsou jimi: 

 jímací území Brumovice 
 jímací vrty v okolí Mladecka a Litultovice (Pilný Mlýn) 
 jímací území Čertův Mlýn v Háji ve Slezsku 
 jímací území Hněvošice 
 vrt JS-1 Angelika v Chlebičově 
 jímací území v Jakartovicích 
 jímací území Hořejší Kunčice 
 jímací území v údolí Seziny 
 jímací území Mokré Lazce 
 jímací území Velké Hoštice 
 jímací území v Opavě (Karlovecké, Palhanecké studny, Sádrovcové galerie, Jaktařský zářez) 
 jímací území Zamčiska v Suchých Lazcích 
 vrt ve Stěbořicích 
 jímací území v údolí potoka Jamnička 
 jímací území Velké Heraltice 

K bezprostřední ochraně vodních zdrojů slouží ochranná pásma I. stupně, jejichž stanovování je dáno 
zákonem č. 254/2001 Sb. K ochraně vydatnosti a jakosti může vodoprávní úřad stanovit ochranná 
pásma II. stupně s uvedením zakázaných činností, návrhů technických opatření či doby omezení 
užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu vodního zdroje. Zvýšenou pozornost by vodoprávní 
úřady měly věnovat katastrálním územím s ohrožením vod vysokou koncentrací dusičnanů, viz výše. 
Vodní zdroje v SO ORP včetně ochranných pásem jsou uvedeny na obrázku níže.  

                                                             
11 Novela má č. 235/2016 Sb. 
12 Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů 
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Obrázek 6.4.3: Ochranná pásma vodních zdrojů v SO ORP Opava 

 

Zdroj: Územně analytické podklady SO ORP Opava, 2016 

Plán dílčího povodí Horní Odry obsahuje v kapitole 2 soupis odběratelů povrchových a podzemních 
vod. V PDP jsou hodnoceny odběry sledované a zahrnuté do vodohospodářské bilance, což jsou 
odběry povrchové vody v objemu nad 6000 m3 za rok, nebo 500 m3 za kalendářní měsíc a odběry 
podzemní vody s vydatností 40 l/s, přičemž byl odběr podzemních vod realizován alespoň jednou 
v průběhu posledních šesti let (2007 – 2012). Kvantitativní stav vod je dále řešen v kpt. Narušení 
vodního režimu, ohrožení povodněmi, suchem. Přehled významných odběratelů na území SO ORP je 
uveden v tabulkách níže.  
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Tabulka 6.4.5: Přehled významných odběratelů povrchových vod ve vodních útvarech na území SO ORP 
Opava v roce 2012 

Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Odběratel 
Objem odběrů 
(tis.m3/rok) 

Druh 
odběru 

Název vodního 
toku 

40 
Moravice od hráze 
nádrže Kružberk po ústí 
do toku Opava 

Kappa Morava Paper 
Žimrovice 

385,2 průmysl Moravice 

42 
Opava od Moravice 
po ústí do toku Odra 

Teva Czech 
Industries Opava - 
Komárov 

332,2 průmysl Opava 

29 
Opava od Opavice 
po Pilšťský potok včetně 

Cukrovar Opava 
Vávrovice 19,7 průmysl Opava 

30 Opava od toku Pilšťský 
potok po tok Moravice 

Nowaco Opava 18,1 průmysl Městský náhon 

29 
Opava od Opavice 
po Pilšťský potok včetně 

ZOD Brumovice – 
středisko 
Skrochovice 

11,0 průmysl Opava 

40 
Moravice od hráze 
nádrže Kružberk po ústí 
do toku Opava 

Model obaly Opava 8,9 průmysl Moravice 

29 
Opava od Opavice 
po Pilšťský potok včetně 

Technické služby 
Opava 8,0 průmysl Opava 

30 
Opava od toku Pilšťský 
potok po tok Moravice SFC Opava - Jaselská 2,6 jiné Městský náhon 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016 

Tabulka 6.4.6: Přehled významných odběratelů podzemních vod ve vodních útvarech na území SO ORP 
Opava (nad 10 l/s) mezi lety 2007 – 2012  

ID útvaru podzemních 
vod 

Název vodního 
útvaru Odběratel 

Max. odběr 
v letech 2007 – 
2012 (l/s) 

Druh odběru 

15200 Kvartér Opavy 

SmVaK OOV – 
Velké Hoštice S1, 
S2, V3, V6, V7 

19,08 vodárenství 

SmVaK OOV – 
Opava - Jaselská 

11,05 vodárenství 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016 

Z tabulek výše, vyhotovených za první plánovací období, jsou patrny vysoké odběry povrchové vody 
pro průmysl, a to z vodních toků Opava a Moravice. Nejvýznamnější odběry podzemních vod byly 
realizovány z hydrogeologického rajónu Kvartér Opavy, za účelem zajištění dodávek pitné vody.  

Území SO ORP nenáleží k žádné z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).  
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6.4.2 Ochrana před nepříznivými účinky vod 

Jedním z preventivních opatření proti povodním je stanovování záplavových území a aktivních zón. 
Záplavové území bylo vymezeno na řekách Opava, Moravice, Otický příkop, Hvozdnice, Čižina, Velká 
a Heraltický potok. Stanovená záplavová území jsou následující:  

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Opava ř. km 36,5 – 78,3, č. j. 
ŽPZ/1607/03, 26. 3. 2003 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Opava ř. km 0,0 – 37,2, č. j. 
ŽPZ/3542/03, 11. 6. 2003 

 Záplavové území a aktivní zóny záplavových území vodních toků Opava, ČHP 2-02-01-082 až 
2-02-03-009, v ř. km 21,800 – 47,800, a Moravice, ČHP 2-02-02-009 a 2-02-02-007, v ř. km 
0,000 – 1,187, č. j. MSK 40726/2014, 12. 8. 2014 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Moravice ř. km 0,000 – 
10,000, č. j. ŽPZ/1668/03, 1. 4. 2003 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Moravice v ř. km 10,000 – 
45,800, č. j. MSK 206604/2008, 4. 2. 2009 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Hvozdnice v úseku ř. km 
0,00 – 27,79, č. j. MSK 6338/2007, 12. 1. 2007 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Hvozdnice v ř. km 0,000 – 
7,000, č. j. MSK 43345/2008, 16. 5. 2008 

 Záplavové území vodních toků Hvozdnice v ř. km 0,00 – 2,90, Moravice v ř. km 3,27 – 5,50, 
Otický příkop v ř. km 3,20 – 5,40, č. j. MSK 95506/2011, 27. 7. 2011 

 Záplavové území vodního toku Otický příkop v ř. km 0,00 – 3,20, č. j. MMOP 26417/2012, 
14. 3. 2012 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku Čižina ř. km 0,00 – 19,70, 
č. j. ŽPZ/1669/03, 1. 4. 2003 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území toku Velká v úseku ř. km 0,000 – 12,800, 
č. j. MMOP 144353/2015, 4. 12. 2015 

 Záplavové území a aktivní zóna záplavového území Heraltického potoka v úseku ř. km 0,000 – 
1,800, č. j. MMOP 116634/2014, 20. 10. 2014 

Problémem je stávající zástavba v záplavovém území. V rámci řešení protipovodňových opatření 
v extravilánu obcí je nutné se zaměřit na zadržení povrchového odtoku výše v povodí.  

Zvýšením protipovodňové ochrany a zlepšením nevyhovujícího bilančního stavu ve vytyčených 
profilech (z hlediska zásobování vodou a zajištění minimálních zůstatkových průtoků) se zabývá 
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod zpracovaný Ministerstvem životního 
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prostředí a Ministerstvem zemědělství v roce 2011. V SO ORP Opava se žádný profil nenachází, 
v povodí výše byla navržena jen jedna lokalita – Spálené na řece Opavici13.  

V politice územního rozvoje ČR, aktualizaci č. 1 z roku 2015 je v rámci vymezených ploch technické 
infrastruktury vymezena plocha pro vodní nádrž Nové Heřmínovy. Opatření týkající se zřízení údolní 
nádrže Nové Heřmínovy společně s dalším opatřeními podporujícími retenční schopnost krajiny jsou 
uvedena v Plánu dílčího povodí Horní Odry, dle správce povodí probíhá projekční příprava opatření.  

Problematické oblasti a lokality z hlediska nepříznivých účinků vod a příslušné návrhy opatření jsou 
řešeny v kapitole 8.1, str. 192.  

6.5 Těžba nerostů, sesuvná a poddolovaná území 

6.5.1 Těžba 

Na území SO ORP Opava se nachází několik ložisek nerostných surovin, a to štěrkopísku (na hranici 
obcí Háj ve Slezsku a Dolní Benešov, dále v Opavě), cihlářské suroviny (Hněvošice, Holasovice, Opava 
– Jaktař), sádrovec (Hněvošice – Kobeřice, ložisko sem zasahuje z území SO ORP Kravaře) 
a stavebního kamene (Hradec nad Moravicí, Jakartovice a Mladecko). Pro ochranu těchto výhradních 
ložisek nerostných surovin byla vymezena chráněná ložisková území v obcích Opava, Hněvošice 
a Holasovice. Vyjma těžby štěrkopísku, který je těžen z vody, se jedná v ostatních případech 
o povrchovou těžbu. V současnosti probíhá těžba pouze na ložisku v Bohučovicích a Litultovicích – 
Mladecku. Pro potřeby těžby nerostných surovin je zde také vymezeno několik dobývacích prostorů 
a chráněných ložiskových území. 

Tabulka 6.5.1: Ložiska nerostných surovin v SO ORP Opava 

Obec Čas těžby Druh těžby Název Nerost Surovina 
Plocha 

(ha) CHLÚ/DP 

Háj 
ve Slezsku 

Dřívější z vody Dolní 
Benešov 

psamity, štěrk Štěrkopísky 0,37 Ne/Ne 

Hněvošice Dřívější povrchová Hněvošice hlína, jíl, 
sprašová hlína 

Cihlářská 
surovina 

16,32 Ano/Ano 

Hněvošice Netěženo   Kobeřice 
ve Slezsku-
sever 

sádrovec Sádrovec 26,33 Ano/Ano 

Holasovice Dřívější povrchová Neplacho-
vice 2 

hlína, sprašová 
hlína 

Cihlářská 
surovina 

66,47 Ano/Ne 

Hradec 
nad Moravicí 

Současná povrchová Bohučovi-
ce 

droba, konglo-
merát 

Stavební 
kámen 

30,33 Ne/Ano 

Jakartovice Dřívější povrchová Deštné-
Kamenná 

droba, konglo-
merát 

Stavební 
kámen 

19,66 Ne/Ano 

                                                             
13 Dle PDP bude do roku 2018 zpracována výhledová vodohospodářská bilance s cílem znovu identifikovat, zda 
některé lokality, které byly vyřazeny z Generelu LAPV, by neměly být vzhledem k možným opakovaným 
výskytům sucha znovu přezkoumány k územnímu hájení. 
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Obec Čas těžby Druh těžby Název Nerost Surovina Plocha 
(ha) 

CHLÚ/DP 

hora 
Litultovice, 
Mladecko 

Současná povrchová Mladecko břidlice, droba Stavební 
kámen 

5,69 Ne/Ano 

Opava Dřívější povrchová Palhanec-
Vávrovice 

písek, psamity Písky sklářské 
a slévárenské, 
Štěrkopísky 

145,66 Ano/Ano 

Opava Dřívější povrchová Opava-
Jaktař 

hlína, sprašová 
hlína,štěrkopísek 

Cihlářská 
surovina, 
Štěrkopísky 

26,36 Ano/Ano 

Zdroj: Data ÚAP (2014) 

Těžba nerostných surovin přináší také problémy, které je nutno řešit. Patří mezi ně nutnost 
rekultivace a stabilizace krajiny po ukončení těžby nerostných surovin, riziko ohrožení vodních zdrojů 
především v případě těžby štěrkopísků nebo zátěž prostředí v průběhu těžby (prašnost, doprava aj.). 

V rámci dotazníkového a terénního šetření byla řešena i problematika lokalit, kde dříve probíhala 
těžba nerostných surovin. Těchto lokalit – převážně menšího rozsahu – byla na území ORP Opava 
identifikována celá řada. Dnes už zde těžba neprobíhá, ale tyto lokality mají stále svůj význam, 
většinou pozitivní. Tyto lokality byly často zaváženy odpadem (pískovny), přičemž u většiny lokalit 
bylo konstatováno, že dnes již nepředstavují v tomto ohledu problém. Řada z nich navíc získala další 
význam s pozitivním dopadem na obec. Po ukončení těžby zde byly vytvořeny např.: 
 

 Přírodně hodnotné lokality  
 Rekreačně-sportovní plochy a chatoviště 
 Lokality pro ukládání odpadu aj. 

 
Přehled je uveden v následující tabulce: 
 

Tabulka 6.5.2: Příklady lokalit po bývalé těžbě nerostných surovin 

Obec Lokalita Komentář 
Bratříkovice Lom u obce Přírodně hodnotnější lokalita s vegetací a 

jezírkem. Dříve místo ke koupání, zavážen 
odpadem 

Budišovice Bývalý břidlicový lom Chatoviště 
Hlubočec Bývalé lomy u obce a v lese Zatopené lomy – přírodně hodnotné, možnost 

koupání a pro procházky 
Hněvošice Lom po těžbě hlíny Dnes přírodní prvek oživující krajinu 
Holasovice Bývalá pískovna u Loděnice Dříve zavážena odpadem, dnes přírodně-rekreační 

charakter 
Jakartovice Několik lokalit po těžbě břidlice Rekreační využití, tramping, přírodně hodnotné 

plochy, koupání, chaty 
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Obec Lokalita Komentář 
Neplachovice Lokalita pro těžbu hlíny 

Pískovna 
Sportovní areál 
Dětské hřiště 

Oldřišov Lokalita po těžbě písku I 
Lokalita po těžbě písku II 

Dříve skládka odpadu, dnes zaváženo 
zemědělským družstvem. Přírodně hodnotná 
lokalita, hrozí zavezení 
Tůň s výskytem obojživelníků (blatnice) 

Opava Pískovna na Palhanci 
Sádrovcový lom (Stříbrné j.) 

Přírodně hodnotná lokalita 
Rekreace, koupání 

Skřipov Menší bývalé lomy V lese 
Zdroj: Data ÚAP (2014) 
 
Z tohoto plyne, že těžba může přinášet dílčí výše uvedené problémy v době těžby, avšak dlouhodobě 
může být pro krajinu oživením s řadou možných způsobů využití.  
 

6.5.2 Sesuvná a poddolovaná území 

Poddolované a sesuvné území mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby, 
mohou být také rizikem pro stávající výstavbu.  

Na území SO ORP Opava je evidováno pouze malé množství sesuvných území. Nacházejí se zejména 
na úpatí Nízkého Jeseníku při jeho přechodu do Opavské nížiny v obcích Háj ve Slezsku (8,3 ha), Nové 
Sedlice (0,7 ha), Mokré Lazce (celkem 7,8 ha), Hradec nad Moravicí (2,5 ha) a Hradec nad Moravicí – 
Domoradovice (0,9 ha). Tato území jsou většinou plošně malého rozsahu, na území obce Opava je 
evidováno pouze jedno bodové. Území největšího rozsahu je evidováno v katastrálním území 
Chabičov ve Slezsku a Mokré Lazce (5,82 ha). Sesuvné území v Hradci nad Moravicí-Kajlovec zasahuje 
pod zástavbu (západ obce, domy č. o. 95, 93, 52, 97 a 75 – data ÚAP), sesuvné území (0,48 ha) se 
nachází také v Hradci n. M. v prudkém svahu pod hřbitovem – na tomto sesuvu byly řešeny sanační 
práce. Bodové sesuvné území se nachází v zástavbě v obci Holasovice ve svahu za domem s č. o. 205. 
Podle dotazníkového šetření (2012) se sesuvná území nacházejí i v obcích Bratříkovice (nevhodné 
využívání zemědělské půdy ohrožuje její stabilitu), Hrabyně-Josefovice (sever obce, parcely 1392, 
1393/1, 1395/1, 1395/2, 1411, 1412, 1426, 1427, 1428), Mikolajice (sesuv prudkého svahu ohrožující 
komunikaci III. Třídy Mikolajice-Melč, vlevo před obcí ve směru z Opavy), Nové Sedlice (sesuv břehu 
potoka Sedlinka), Otice (svah zahrady u RD, bez přímého ohrožení, p. 115/1).  Zbývající sesuvná 
území se nacházejí mimo zastavěné území obcí, případně na jejich okraji a nepřestavují významnější 
riziko a omezení pro rozvoj obcí. Navíc se ve většině případů jedná o sesuvy pouze potenciální. 

Poddolovaných území je v zájmové oblasti evidováno mnohem více. Část z nich je plošně málo 
rozsáhlá (bodová), větší jsou pozůstatky po těžbě kamene a jejich projevem jsou haldy a propadliny. 
Jsou datovány nejčastěji do 19. století. Jejich největší výskyt je na území obcí Brumovice (10,34 ha), 
Dolní Životice (10,38 ha), Hlavnice (13,2 ha), Hradec nad Moravicí (23,1 ha), Jakartovice (132,8 ha), 
Litultovice (9,21 ha), Lhotka u Litultovic (8,21 ha), Mladecko (22,25 ha), Mikolajice (15,26 ha; 
v blízkosti severního okraje obce), Velké Heraltice (12,25 ha) – jsou tedy převážně v oblasti Nízkého 
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Jeseníku. Ve většině případů jsou lokalizovány mimo zastavěné území obcí. V Opavě je evidováno 
poddolované území v místě bývalého povrchového dolu na sádrovec, dnes zatopeného Stříbrného 
jezera – toto území zasahuje částečně pod zástavbu (ulice U Dráhy, Pekařská ulice severně od č.p. 
135). Poddolované území zasahuje pod zástavbu také v obci Jakartovice-Bohdanovice (východní část 
obce za linií jz.-sv. směru mezi domy čp. 42 a 103) a v Mladecku (domy v prostoru vymezeném 
na západě potůčkem, na jihu železnicí a na východě lomem), kde je v poddolovaném území také 
zámek. V obci Háj ve Slezsku-Smolkov se plošně malé poddolované území blíží k jv. okraji zástavby. 

V regionu je také evidováno několik starých důlních děl, a to především v Jakartovicích, Hradci 
nad Moravicí a okolí. 

Obrázek 6.5.1: Těžba nerostných surovin a sesuvná a poddolovaná území 

 

Zdroj: Data ÚAP (2016), EKOTOXA s.r.o. 

Poddolované území může představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby. Naopak se může 
v některých případech jednat o zajímavé lokality z hlediska ochrany přírody, např. v případě netopýrů 
(zimoviště) nebo z hlediska rekreace (vodní plocha – viz Stříbrné jezero). 

Přítomnost sesuvů je nutné zohledňovat taktéž při plánování nových rozvojových ploch nebo 
dopravních staveb, které mohou v případě nevhodného trasování sesuvy aktivizovat. Sesuvy mohou 
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být rovněž aktivizovány díky změnám klimatu. Z predikcí změn klimatu vyplývá předpoklad častějšího 
výskytu povodní nebo přívalových srážek o větší intenzitě, které by mohly sesuvné procesy vyvolat. 

6.6 Dopravní a technická infrastruktura a cyklodoprava 

6.6.1 Dopravní infrastruktura 

6.6.1.1 Pozemní komunikace 

Správním obvodem ORP Opava neprobíhá žádná trasa multimodálního koridoru. Na jeho území se 
rovněž nenachází žádná trasa dálnice ani rychlostní komunikace. Prostorové uspořádání stávající 
silniční sítě lze charakterizovat jako radiální a jeho základní kostru tvoří silnice I. třídy – I/11, I/11H, 
I/46, I/56 a I/57.  Na ně navazují tahy silnic II. třídy – II/442, II/443, II/452, II/460, II/461, II/463, 
II/464, II/465, II/467, které doplňuje poměrně hustá síť silnic III. třídy. 

Záměry rozvoje silniční sítě na správním území ORP Opava jsou v Územní studii krajiny správního 
obvodu ORP Opava zapracovány v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
(ZÚR MSK) a doplněny o záměry, uvedené v Územně analytických podkladech Moravskoslezského 
kraje (3. úplná aktualizace 2015), Územně analytických podkladech ORP Opava (aktualizace 2016) 
a v územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí (územních plánech).  

A. Silniční síť 

Silnice I. třídy 

Silnice I/11 okr. křiž. Vrčení – Chlumec nad Cydlinou – Nové Město – Hradec Králové – 
Vamberk – Žamberk – Červená Voda – Štíty – Bludov – Šumperk – Rapotín – 
Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín – Třinec, Nebory – 
Jablunkov – Slovensko 

Silnice I/11 je důležitou komunikační tepnou Moravskoslezského kraje. Jde o silniční tah 
nadregionálního významu, spojující východní a západní část kraje s návazností na Olomoucký kraj 
a v opačném směru na Slovensko. V úseku od západní hranice ORP Opava po Opavu jsou na její 
dvouproudé trase sledovány přestavby nevyhovujících úseků s dílčími obchvaty dotčených obcí 
a celková homogenizace trasy v kategorii směrově nedělené dvoupruhové silnice. Pro průchod silnice 
I/11prostorem Opavy bude využit plánovaný severní obchvat města. V úseku Opava – Ostrava 
zajišťuje silnice I/11 přepravní vztahy Opavska k jádrovému území kraje – krajskému městu a k dálnici 
D1. Vzhledem ke stále narůstajícímu dopravnímu zatížení silnice I/11 v tomto úseku, je plánováno její 
zkapacitnění formou realizace čtyřpruhového uspořádání v  úseku Opava – Mokré Lazce, které 
naváže na již realizovaný úsek silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava 
v parametrech čtyřpruhové, směrově dělené silnice.  
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Konkrétně jsou na správním území ORP Opava sledovány na trase silnice I/11 následující záměry: 

 přeložka silnice I/11 v Horních Životicích (označení v ZÚR MSK – D22); dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy; 

 přeložka silnice I/11 – severní obchvat Malých Heraltic (označení v ZÚR MSK – D23); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 přeložka silnice I/11 – severní obchvat Velkých Heraltic (označení v ZÚR MSK – D24); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 průchod silnice I/11 územím Opava – Opava, Komárov; úsek čtyřproudá komunikace, územně 
nestabilizovaný koridor, zpracovaný momentálně variantně jako jižní a severní obchvat 
a průchod územím Komárova (územní rezerva, označení v ÚAP MSK 2015 – Dis35j, Dis35s 
a Dis35p); čtyřproudá směrově dělená silnice I. třídy; 

 průchod silnice I/11 územím Nové Sedlice – Suché Lazce (označení v ZÚR MSK – DZ1); 
čtyřproudá směrově dělená silnice I. třídy. 

 

Silnice I/11H Mokré Lazce – Hrabyně – Velká Polom – Ostrava, Krásné Pole 

Silnice I/11H je územně stabilizovaný úsek původní dvoupruhové směrově nedělené silnice I/11, 
který byl takto označen po realizací stavby „I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava“. 

 

Silnice I/46 Vyškov – Vyškov-východ – Prostějov – Olomouc – Horní Loděnice – Opava - Polsko   

Silnice I/46 je správním územím ORP Opava vedena s orientací jihozápad – severovýchod 
od Olomouce přes státní hranici do prostoru Racibórze. Zajišťuje hlavní přepravní vztahy Opavska 
k Olomouckému kraji.  Stávající dvoupruhová trasa silnice I/46 vykazuje na svém průchodu územím 
řadu dopravních závad a problematických úseků a proto jsou sledovány přestavby těchto 
nevyhovujících úseků s dílčími obchvaty dotčených obcí a celková homogenizace trasy v kategorii 
směrově nedělené dvoupruhové silnice. Cílem je zajištění kontinuálního tahu, vedeného přes část 
polského území, jako podpora pro oboustranný rozvoj příhraniční oblasti – součásti Schengenského 
prostoru v rámci EU. Pro průchod silnice prostorem Opavy bude využit plánovaný jihovýchodní 
obchvat města. 

Konkrétně jsou na správním území ORP Opava sledovány na trase silnice I/46 následující záměry: 

 přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 v úseku Slezská Harta – 
Litultovice (označení v ZÚR MSK – D50); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 v úseku Pusté Jakartice – 
Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 přeložka silnice I/46 v úseku Hněvošice – státní hranice s Polskou republikou (územní rezerva, 
označení v ZÚR MSK – D520); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 realizace okružní křižovatky v Opavě. 
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Silnice I/56 Opava – Hlučín – Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá  

Z hlediska širších dopravních vazeb zajišťuje silnice I/56 dopravní propojení správního území ORP 
Opava se Zlínským krajem (silnice I/35) a v opačném směru na Slovensko. Současně je páteřní 
komunikací urbanizovaného území mezi Opavou a Ostravou s návazností na trasu dálnice D1 a D56 
v Ostravě. Vzhledem k rostoucímu dopravnímu zatížení komunikace je v úseku Opava – Ostrava 
sledováno převedení její trasy mimo zastavěná území dotčených obcí a zkapacitnění na směrově 
dělený čtyřpruh. Komunikační systém města Opavy bude doplněn o její vedení v severním obchvatu 
města v návaznosti na silnice I/11(Spojka S1) a I/57 ve směru na Krnov – Bartultovice – Prudnik. 

Konkrétně jsou na správním území ORP Opava sledovány na trase silnice I/56 následující záměry: 

 silnice I/56 – severní obchvat Opavy (označení v ZÚR MSK – D54); čtyřproudá směrově dělená 
silnice I. třídy; 

 přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/56 v úseku Opava – 
Ludgeřovice (označení v ZÚR MSK – D55); čtyřproudá směrově dělená silnice I. třídy. 

 

Silnice I/57 Polsko – Bartultovice – Město Albrechtice – Krnov – Opava – Fulnek – Hladké 
Životice – Nový Jičín – Valašské Meziříčí – Vsetín – Valašská Polanka – Horní Lideč 
– Brumov, Bylnice – Slovensko  

Silnice I/57 je páteřní komunikací správního území ORP Opava v severojižním směru. Vzhledem 
ke svému průběhu, kdy převádí přepravní vztahy mezi Osoblažskem, Krnovskem, Opavskem 
a částečně Novojičínskem, v širších dopravních vazbách pak i se Zlínským krajem a Slovenskem, má 
nadřazený dopravní význam. Z tohoto důvodu jsou pro zkvalitnění dopravního koridoru a tím i jeho 
vyššího přepravního využití, sledovány přestavby nevyhovujících úseků s dílčími obchvaty dotčených 
obcí a celková homogenizace trasy silnice I/57 v kategorii směrově nedělené dvoupruhové silnice. 
Problematický je stávající průtah silnice I/57 zastavěným územím Branky u Opavy a Hradce 
nad Moravicí, kde jsou navrženy stavební úpravy s uplatněním prvků dopravního zklidnění. Vzhledem 
k tomu, že jde o velmi exponovaný a dopravně zatížený úsek, je sledováno jeho převedení do trasy 
východního obchvatu Branky u Opavy a Hradce nad Moravicí v kategorii dvoupruhové směrově 
nedělené silnice I. třídy. 

Konkrétně jsou na správním území ORP Opava sledovány na trase silnice I/46 následující záměry: 

 přeložka trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/57 v Brumovicích (označení 
v ZÚR MSK – D66); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 přeložka silnice I/57 – západní obchvat Skrochovic (označení v ZÚR MSK – D67); dvoupruhová 
směrově nedělená silnice I. třídy; 

 stavební úpravy průtahu silnice I/57 v Brance u Opavy a Hradci nad Moravicí (označení v ZÚR 
MSK – D69); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; 

 přeložka silnice I/57 – východní obchvat Branky u Opavy a Hradce nad Moravicí (označení 
v ZÚR MSK – DZ4c); 
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 realizace okružní křižovatky v Opavě. 

Silnice II. třídy 

Silnice II/442 Horní Benešov – Staré Heřminovy – Bohdanovice – Hořejší Kunčice – Svatoňovice 
– Vítkov – Jakubčovice nad Odrou   

Silnice II/442 prochází jihozápadním okrajem správního území ORP Opava. V širších dopravních 
vazbách regionu představuje doplňkový krajský tah, který umožňuje komunikační propojení obcí 
a měst v severojižním směru. Je územně stabilizovaný, pouze v platném Územním plánu obce 
Jakartovice je navržena v místní části Hořejší Kunčice přeložka silnice II/442 do nové trasy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o technicky i ekonomicky náročné řešení, které není adekvátní významu a zatížení 
trasy, není tento záměr v novém územním plánu obce (není dosud vydán) dále sledován. Šířkové 
uspořádání silnice II/442 odpovídá dvoupruhové směrově nerozdělené kategorii. 

       

Silnice II/443 Budišov nad Budišovkou, Podlesí – Budišov nad Budišovkou – Svatoňovice – Staré 
Těchanovice – Melč – Mikolajice – Štáblovice – Uhlířov – Otice – Opava  

Radiální tah silnice II/443 je doplňkovým krajským tahem, který plní funkci komunikační spojnice 
jihozápadní části území s centrem regionu – Opavou. Průběh trasy silnice II/443 správním územím 
ORP Opava je územně stabilizovaný, v šířkové kategorii odpovídající dvoupruhové směrově 
nerozdělené komunikace. Pouze v zastavěném území Otic je pro odklon tranzitní dopravy mimo 
zastavěné území obce navržena přeložka silnice II/443 do jihovýchodního obchvatu obce v kategorii 
dvoupruhové směrově nedělené silnice. 

 

Silnice II/452 Holčovice – Jelení – Karlovice – Andělská Hora – Světlá Hora – Staré Město – 
Bruntál – Razová – Leskovec nad Moravicí – Bílčice 

Silnice II/452 prochází pouze v krátkém, územně stabilizovaném úseku okrajem správního území ORP 
Opava. Z hlediska širších dopravních vazeb jde o dvoupruhovou, směrově nedělenou komunikaci 
regionálního významu, umožňující především spojení obcí regionu Bruntálska. 

 

Silnice II/460 Úvalno – Brumovice – Velké Heraltice – Jakartovice – Deštné 

Silnice II/460 prochází západní částí správního území ORP Opava v severojižním směru. Je 
komunikační spojnicí mezi silnicemi I/57, I/11 a I/46. Jde o územně stabilizovanou, dvoupruhovou, 
směrově nedělenou komunikaci regionálního významu. 

 

Silnice II/461 Slavkov – Otice – Opava, Kylešovice – Opava, Komárov 
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Silnice II/461 je komunikační spojnicí mezi silnicemi I/46, I/57 a I/11. Dopravně významný úsek 
mezi silnicemi I/57 a I/11 byl nově realizován jako součást jižního obchvatu Opavy (jeho východní 
část) v kategorii dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy (označení v ZÚR MSK – D25). Dořešit 
je nutno pouze jeho koncovou část v prostoru napojení na budoucí trasu silnice I/11. 

Zatímco východní část jižního obchvatu je stabilizovaná, západní část byla přehodnocena v rámci 
Vyhledávací dopravní studie - UDI Morava, s.r.o. Záměr dostavby západní části jižního obchvatu 
Opavy (označení v ZÚR MSK – DZ2), v návaznosti na stabilizované koridory navrhovaného severního 
obchvatu a jihovýchodní části jižního obchvatu, představuje součást celkové přestavby nadřazeného 
komunikačního systému města Opavy. Navrhovaný západní segment obchvatu města je sledován 
v parametrech dvouproudé, směrově nedělené silnice II. třídy.  

 

Silnice II/463 Březová – Skřipov – Stará Ves – Bílovec  

Silnice II/463 prochází jihozápadním okrajem správního území ORP Opava. Jde o dvoupruhovou, 
směrově nedělenou komunikaci regionálního významu. Na jejím tahu je vymezena územní rezerva 
pro vybudování přeložky – obchvatu Skřípova, a to především z důvodu nedostatečných šířkových 
parametrů stávající silnice II/463, procházející středem obce. 

 

Silnice II/464 Opava – Raduň – Hlubočec – Vyškovice – Tísek – Bílovec – Studénka, Butovice – 
Sedlnice – Skotnice – Příbor  

Silnice II/464 je z hlediska širších dopravních vazeb komunikací regionálního významu – jde o jednu 
z komunikačních radiál Opavy, situovanou mezi silnicemi I/11 a I/57. Má šířkové uspořádání 
odpovídající dvoupruhové, směrově nedělené komunikaci. Je územně stabilizovaná. Územní rezervy 
jsou vymezeny pouze pro její směrové korekce (úprava směrových šikan na severním okraji Hlubočce 
a odstranění malých protisměrných oblouků na jižním okraji Hlubočce).   

 

Silnice II/465    Velká Polom – Horní Lhota, Zátiší – Kyjovice – Těškovice – Výškovice  

Silnice II/465 prochází jihovýchodním okrajem správního území ORP Opava. Jde o u územně 
stabilizovanou, dvoupruhovou, směrově nedělenou komunikaci regionálního významu. Územní 
rezerva je vymezena pouze pro její směrovou korekci v severovýchodní části Těškovic.  

 

Silnice II/467 Nové Sedlice – Štítina – Kravaře – Štěpánkovice – Kobeřice; Sudice – Třebom – 
Polsko   

Silnice II/467 je dvouproudá, směrově nedělená komunikace regionálního významu, která prochází 
v krátkém úseku severovýchodní částí správního území ORP Opava. Jde o propojovací silnici 
mezi silnicemi I/11 a I/56 s pokračováním severně do prostoru Kobeřic a Třebomi s návazností 
na silniční síť Polska. V rámci koridorů zkapacitnění silnice I/56 a navrhované přeložky silnice I/11 
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v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce budou s oběma silnicemi I. třídy řešeny mimoúrovňové křižovatky 
(Kravaře a Nové Sedlice).  V úseku Nové Sedlice – Kravaře je plánována přeložka silnice II/467 
do západního obchvatu Štítiny (územní rezerva, označení v ZÚR MSK – D535) v kategorii 
dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy. 

Silnice III. třídy 

Základní komunikační systém správního území ORP Opava, který tvoří silnice I. a II. třídy, je doplněn 
hustou sítí silnic III. třídy (88 silnic III. třídy). Ty zajišťují zpřístupnění obcí, které neleží na hlavních 
trasách a umožňují jejich napojení na vyšší komunikační systém. Jde převážně o územně stabilizované 
komunikace v kategorii dvouproudé, směrově nedělené silnice, u kterých jsou postupně dle potřeby 
prováděny přestavby nevyhovujících úseků a celkové homogenizace tras.  

Na správním území ORP Opava jsou na síti silnic III. třídy dále sledovány následující záměry: 

 přeložka silnice III/01129 v rámci napojení na východní části severního obchvatu Opavy 
 návrh silnice III. třídy – propojení silnice III/01130 (ul. Rolnická) na východní část severního 

obchvatu Opavy (silnice III/01129 – ul. Pekařská)  
 návrh okružní křižovatky na silnici III/01130 – Opava  
 přeložka úseku silnice III/01131 – Holasovice, Kamenec 
 směrová korekce silnice III/04612 – Služovice, Vrbka 
 přeložka silnice III/44331 – Lhotka u Litultovic 
 přeložka úseku silnice III/44339 – Mikolajice  
 lokální směrová úprava silnice III/4609 –  Bratříkovice 
 přeložka silnice III/4609 – obchvat Hlavnice 
 přeložka silnice III/46011 – obchvat Slavkova 
 směrová korekce silnice III/46012 – Stěbořice  
 návrh okružní křižovatky na silnici III/4611 – Opava  
 směrová korekce a návrhy okružních křižovatek na silnici III/4641 – Opava  
 přeložka úseku silnice III/4648 – Bohučovice-Kamenolom 
 směrová korekce silnice III/4648 – Hlubočec 
 přeložka silnice III/4665 – Mokré Lazce  
 směrová korekce silnice III/4667 – Háj ve Slezsku, Smolkov 
 směrová korekce silnice III/46610 – Háj ve Slezsku  
 přeložka úseku silnice III/4673  - Háj ve Slezsku 
 směrové korekce silnice III/4678 – Háj ve Slezsku, Jilešovice 

B. Místní komunikace 

Síť místních komunikací umožňuje v jednotlivých obcích dopravní obsluhu zástavby, která není 
zajištěna přímo ze silničních průtahů, případně ze sítě účelových komunikací. Jejich trasy jsou 
situovány v zastavěném území obcí, do okolní krajiny zajišťují pouze komunikační prostupy. Z tohoto 
důvodu nejsou předmětem řešení Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava. 
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C. Účelové komunikace  

Účelové komunikace slouží především ke zpřístupnění polních a lesních pozemků, případně zástavby 
situované mimo dosah místních komunikací a silničních průtahů. Některé významné účelové 
komunikace umožňují spojení jednotlivých obcí nebo jejich místních částí. Navazují na síť místních 
komunikací i na silniční průtahy. Mají stěžejní význam pro zajištění dopravní prostupnosti krajiny. 

Na správním území ORP Opava je sledováno rozšíření sítě účelových komunikací, a to na základě 
následujících podkladů: 

 územní plány jednotlivých obcí; 
 komplexní pozemkové úpravy na území jednotlivých obcí; 
 Krajinná studie Zelené hradby Opava a městské části. 

Obrázek 6.6.1: Silniční síť ve SO ORP Opava 

 
Zdroj: Data ÚAP (2016), EKOTOXA, s.r.o. 

D.  Zatížení silniční sítě 

Aktuální dopravní zatížení silniční sítě poskytuje Sčítání dopravy 2010, z jehož výsledků vyplývá, že 
absolutně nejvyšší intenzity dopravy je dosaženo v intravilánu města Opavy – na peáži silnic I. třídy 
I/11a I/46 v ulicích Nádražní okruh, Praskova a Ratibořská, kde se intenzita pohybuje od 20 do 21,5 
tis. voz/den. Z extravilánových úseků je největší zatížení na silnici I/11 mezi opavskou okružní 
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křižovatkou u hypermarketu Globus a Komárovem, kde byla určena RPDI na 16,8 tis. voz/den. Situace 
na jednotlivých hlavních tazích je následující: 

 I/56 – mezi Opavou a Kravařemi je intenzita necelých 9 tis. voz/den 
 I/46 z Opavy severovýchodním směrem na Hněvošice a dále na hr. přechod Sudice má 

poměrně nízkou intenzitu, pouze 2317 voz/den; ve směru z Opavy na Moravský Beroun 
a Olomouc dosahuje intenzita na hranicích Opavy cca 4,5 tis. voz/den a směrem dále 
od města opět klesá, až na 1,5 tis. voz/den na hranicích okresů Opava a Bruntál u Jakartovic 

 I/11, na trase z Opavy směrem na Ostravu postupně klesá intenzita od zmiňovaných 16,8 tis. 
až na 11,1 tis voz/den v okolí obce Hrabyně, za kterou silnice opouští SO ORP Opava; část 
trasy z Opavy směrem na Bruntál má poměrně stálou intenzitu v rozmezí 4,2 až 5,1 tis. 
voz/den, 

I/57 : na tahu z Opavy směrem na Krnov byla intenzita dopravy stanovena na 6888 voz/den; z Opavy 
směrem na jih na bezmála 10 tis. voz/den, avšak tato intenzita za Hradcem nad Moravicí rychle klesá, 
na hranici se SO ORP Vítkov je již jen 5,3 tis. voz/den a na Vítkovsku dále klesá až na méně než 1 tis. 
voz/den (většinu dopravy tedy tvoří místní doprava, nikoliv dálková). 

6.6.1.2 Železniční doprava 

Správním obvodem ORP Opava jsou vedeny dvě celostátní železniční tratě s vyšším dopravním 
významem a tři regionální železniční tratě, které mají pro obsluhu regionu železniční dopravou 
důležitou doplňkovou funkci.  

Celostátní tratě 

 Trať č. 310   Opava, východ – Olomouc: Jednokolejná, neelektrizovaná železniční trať. 
 Trať č. 321   Opava, východ – Ostrava – Havířov – Český Těšín: Jednokolejná, elektrifikovaná 

železniční trať. 

Regionální tratě 

 Trať č. 314   Opava, východ – Svobodné Heřmanice: Jednokolejná, neelektrizovaná železniční 
trať, s provozem omezeným pouze na víkendy během měsíců červen až září. 

 Trať č. 315   Opava, východ – Hradec nad Moravicí:  Jednokolejná, neelektrizovaná železniční 
trať. 

 Trať č. 317   Opava, východ – Hlučín: Jednokolejná, neelektrizovaná železniční trať. 

Provoz osobní dopravy na těchto tratích je v rámci Moravskoslezského kraje zařazen 
do integrovaného dopravního systému (ODIS). 

Na správním území ORP Opava jsou v oblasti železniční dopravy sledovány následující záměry: 

 Optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava, východ – Krnov 
 Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava, Svinov – Opava, východ 
 Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 317 Opava, východ – Hlučín 
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 Optimalizace regionální tratě č. 315 

Správním územím ORP Opava jsou vedeny rovněž železniční vlečky, a to zejména na území města 
Opavy. Vzhledem k tomu, že jsou součástí zastavěného území města, nejsou samostatně vymezeny. 
Vyznačena je pouze trasa železniční vlečky do sádrovcových dolů v Kobeřicích, která je vedena volnou 
krajinou a okrajově zasahuje do severovýchodního okraje správního území ORP Opava. 

6.6.1.3 Nemotoristická doprava – cyklostezky a cyklotrasy 

Cyklostezky 

Cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty vymezená dle příslušných předpisů. Samostatné 
stezky jsou místními komunikacemi IV. třídy, nebo účelovými komunikacemi. Toto platí shodně 
pro stezky pro cyklisty a stezky pro chodce a cyklisty, ať už se jedná o společný či oddělený provoz. 
Pokud se jedná o pruh/pás pro cyklisty umístěný v přidruženém prostoru místní komunikace (resp. 
na tělese silnice), je součástí této komunikace. 

Na správním území ORP Opava se nachází následující úseky stávajících značených samostatných 
cyklostezek: 

 Brumovice, od hranice s k. ú. Úvalno po Brumovický mlýn (součást cyklotrasy č. 55) 
 Brumovice, podél silnice I/57 v lokalitě Pustý Mlýn (součást cyklotrasy č. 55) 
 Brumovice, restaurace U pustého mlýna – vjezd do areálu výrobního družstva „Slezská 

Hořina“ (součást cyklotrasy č. 55) 
 Neplachovice – Držkovice (součást cyklotrasy č. 55) 
 Vávrovice, podél ulice Vávrovické (součást cyklotrasy č. 55) 
 Opava, úsek ulice Jaselská – Lipová (součást cyklotrasy č. 55 a Radegast Opava) 
 Opava, úsek ulice Mostní – Pekařská – Ratibořská – Kolofíkovo nábřeží (součást cyklotrasy 

č. 55 a Radegast Opava) 
 Opava, úsek ulice Mlýnská – Globus (součást cyklotrasy č. 55 a Radegast Opava) 
 Opava, úsek ulice Šrámkova – Partyzánská (součást cyklotrasy č. 6126) 
 Malé Hoštice, ulice Luční – Velké Hoštice, zámek (součást cyklotrasy č. 55 a Radegast Opava) 
 Velké Hoštice, ulice Mírová – zámek Kravaře (součást cyklotrasy č. 55 a Radegast Opava) 
 Opava, Mohrův jez – Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží (součást cyklotrasy č. 551) 
 Branka u Opavy, Rychnovské nábřeží – Hradec nad Moravicí, Tyršovo nábřeží (součást 

cyklotrasy č. 551) 
 Hradec nad Moravicí, úsek Tyršovo nábřeží – koupaliště, lávka pro pěší (součást cyklotrasy 

č. 551 a Radegast Opava) 
 Žimrovice, úsek kolem ČOV 

Cyklotrasy 
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Cyklotrasa je trasa pro cyklisty, označená orientačním dopravním značením. Z hlediska zákona 
o pozemních komunikacích cyklotrasa není druh komunikace – jde pouze o souvislé označení určité 
komunikace orientačním značením pro cyklisty. 

Správním územím ORP Opava prochází následující cyklotrasy: 

55                            Jeseník – Rejvíz – Heřmanovice – Holčovice – Město Albrechtice – Krnov – 
Úvalno – Holasovice – Opava – Velké Hoštice – Kravaře 

Radegast Opava Opava – Zlatníky – Velké Heraltice – Svobodné Heřmanice – Dolní Životice – 
Hradec nad Moravicí – Jakubčovice – Raduň – Suché Lazce – Štítina – Mokré 
Lazce – Kravaře – Opava   

Radegast Slezsko Studénka – Petřvaldík – Jistebník – Svinov – Martinov – Dobroslavice – Háj 
ve Slezsku – Velká Polom – Dolní Lhota – Kyjovice – Čavisov – Klimkovice – 
Bílovec – Velké Albrechtice – Studénka  

503 Krnov – Brantice – Zátor – Leskovec nad Moravicí – Hořejší Kunčice – Kružberk – 
Svatoňovice – Vítkov – Heřmánky – Odry – Jeseník nad Odrou – Starý Jičín       

551                          Opava – Hradec nad Moravicí – Podhradí – Lhotka – Zálužné – Kružberk, 
přehrada 

552 Opava – Chlebičov – Štěpánkovice, Svoboda – Kobeřice – Strahovice – Polsko 
(Krzanowice) 

554 Oldřišov Pilszcz) – Hněvošice – Služovice – Štěpánkovice, Svoboda – odbočka 
Kravaře – Bolatice – Bohuslavice – Vřesina – Hať  

6054                         Chlebičov – Oldřišov – Služovice – Kobeřice – Štěpánkovice, Albertovec 

6055                           Branka u Opavy – Raduň – Nové Sedlice – Štítina – Kravaře; Strahovice – Rohov – 
Sudice – Třebom – Polsko (Gródczanki) 

6073 Malá Morávka – Světlá Hora – Skrbovice – Nové Heřminovy – Lichnov – 
Brumovice – Skrochovice  

6078 Suchdol nad Odrou – Fulnek – Skřipov – Raduň – Opava, Kylešovice 

6092 Píšť (Owsiszcze) – Chuchelná – Štěpánkovice – Chlebičov – Opava  

6126 Opava – Pilszcz  

6128 Hlučín – Háj ve Slezsku  

6140 Raduň – Pustá Polom – Kyjovice – Čavisov – Klimkovice, Mexiko 

6141                    Hradec nad Moravicí – Jakubčovice – Hlubočec – Pustá Polom – Budišovice – 
Hrabyně  

6142                     Štěrkovec – Dolní Moravice – Břidličná – Roudno – Bílčice – Slezská Harta  
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6159                   Úvalno – Pocheň – Úblo – Sosnová – Horní Životice – Bratříkovice – Hlavnice    

6160                          Razová – Horní Benešov – Sosnová – Brumovice – Holasovice  

6164                            Leskovec nad Moravicí – Svobodné Heřmanice – Sádek – Holasovice  

6166 Krnov – Úvalno – Brumovice – Velké Heraltice – Nový Dvůr    

6167 Hlavnice – Stěbořice – Opava  

6168 Opava, Vávrovice – Milostovice – Zlatníky    

6190 Jistebník – Velké Albrechtice – Bílovec – Slatina – Skřipov  

6191 Bravantice – Olbramice – Zbyslavice – Výškovice - Hlubočec  

6193 Bílovec – Tísek – Těškovice – Pustá Polom 

6198 Mokré Lazce – Budišovice – Kyjovice, Zátiší   

6199                  Nové Sedlice – Hrabyně – Horní Lhota – Dolní Lhota – Vřesina – Klimkovice  

6200                       Děhylov – Dobroslavice – Plesná – Velká Polom – Mokré Lazce 

6221 Hlavnice – Litultovice – Dolní Životice – Mikolajice – Žimrovice  

V souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v ČR jsou sledovány záměry na výstavbu 
potřebné infrastruktury, která umožní maximální segregaci nemotorové cyklistické dopravy 
do samostatných stezek.  

Na správním území ORP Opava je sledováno doplnění stávajícího systému cyklostezek a cyklotras 
o nové úseky. Za prioritní a nadřazené trasy lze považovat především úseky, které jsou součástí 
nadmístních záměrů, zejména záměrů uvedených v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje. Jde o následující trasy: 

 Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava – státní hranice ČR/Polsko 
 Prajzská cesta: státní hranice Polsko/ČR – Oldřišov – Vřesina – Šilheřovice – Koblov  
 Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí 
 Slezská magistrála: Jeseník – Krnov – Opava – Hlučín (chybí úsek Kravaře – Hlučín – Ostrava) 
 Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava  

Ostatní navržené cyklostezky a cyklotrasy v území pak doplňují stávající systém a slouží především 
ke zpřístupnění atraktivních částí území, k překonání bariér v území, k rekreaci nebo výjimečně 
k pravidelnému dojíždění. Podkladem pro jejich vymezení v grafické části elaborátu byla především 
územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí a Plán udržitelné městské mobility Opava.  
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6.6.1.4 Letecká a vodní doprava 

Na správním území ORP Opava se nenachází žádné veřejné letiště pro vnitrostátní a mezinárodní 
přepravu ani žádná vodní cesta. Nejsou rovněž známy žádné záměry rozvoje těchto druhů dopravní 
infrastruktury v území. 

6.6.2 Technická infrastruktura 

Vliv technické infrastruktury lze v kontextu krajiny definovat především jako element, který krajinu 
narušuje estetického hlediska. Problematickými prvky v celém území jsou vzdušná vedení elektrické 
energie, zejména ve vyšších napěťových hladinách 400 kV a 110 kV (velmi vysoké napětí), 
v exponovaných oblastech (lesní pozemky, volné otevřené pozemky zemědělské) pak i vzdušná 
distribuční vedení vysokého napětí 22 kV. Mezi tyto prvky lze také zařadit zařízení pro výrobu 
elektrické energie - fotovoltaické a větrné elektrárny. Negativně mohou v krajině působit i koridory a 
zařízení ostatní technické infrastruktury, a to především plynovodní vedení vysokotlakých plynovodů, 
případně teplovododů nebo horkovodů. Ačkoliv jde o podzemní zařízení, je nutno podél jejich tras 
udržovat přístupové koridory, jako lesní průseky apod. V oblasti elektronických komunikací lze za 
problémová označit především zařízení pro šíření signálu mobilních operátorů (tzv. BTS stanice), 
nebo radiokomunikační zařízení (vysílače, převaděče apod.). 

6.6.2.1 Elektroenergetika 

Územní studií jsou v elektroenergetické části sledovány především výroba a významnější výrobny 
elektrické energie, sítě a zařízení nadřazené přenosové a distribuční soustavy (vedení ZVN a VVN a 
rozvodny) a sítě místní distribuční soustavy (vedení VN). Tato zařízení lze v krajině považovat za 
rušivé elementy. Zejména vzdušná vedení ZVN a VVN, resp. jejich podpůrné body (stožáry) se 
vyznačují mohutností, danou jejich výškou (např. cca 29 m typ kočka, přičemž minimální vzdálenost 
vodičů od země je 8 m) a vyložením konzol (až 12 m na každou stranu u typu kočka). Základní typy 
stožárů, používající se pro vedení ZVN a VVN jsou uvedeny na následujícím obrázku. 

Obrázek 6.6.2: Základní typy stožárů vedení ZVN a VVN 
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Podpěrné body venkovních vedení vysokého napětí (22 kV) jsou proti stožárům VVN nebo ZVN 
subtilnější. Síť VN 22 kV je však mnohem hustší a tak i tato vedení mohou v některých případech 
působit v krajině nepatřičně.  

Obrázek 6.6.3: Základní typy stožárů vedení VN 

 

 

Betonové sloupy jsou základním a nejčastěji používaným typem podpěrného bodu. Používají se pro 
jednoduchá a dvojitá vedení 22 kV (všech průřezů a druhů vodičů).  

Za samostatnou kapitolu lze považovat větrné a fotovoltaické elektrárny. Jejich výstavba je v 
současné době na vzestupu, a to v souvislosti s preferencí výroby elektrické energie z tzv. 
obnovitelných zdrojů. Stavby větrných elektráren lze však považovat za jedny z nejvíce 
kontroverzních staveb v krajině. Výška stožárů může dosahovat až 100 m, společně s rotory pak až 
150 m. Navíc jde o technická zařízení, u nichž lze jejich negativní vliv na krajinný ráz a estetické 
hodnoty potlačit jen stěží. Zcela nevhodnými územími pro realizaci větrných elektráren z hlediska 
krajinného rázu a estetických hodnot jsou především zvláště chráněná území, jako chráněné krajinné 
oblasti, přírodní rezervace a památky nebo přírodní parky. Tyto stavby mají negativní vliv i na 
významné krajinné prvky, které svou výškou a mohutností upozaďují. 

Fotovoltaické elektrárny, realizované jako střešní instalace, zpravidla ráz krajiny příliš neovlivňují. U 
samostatně stojících instalací dochází spíše v případech, kdy jsou tato zařízení realizována 
v pohledově exponovaných lokalitách. K narušení krajinného rázu však obvykle nedochází, výška 
zařízení je cca 3 - 4 m. Významný negativní vliv na krajinný ráz nemá mít ani oplocení FVE, zejména 
pokud je doplněno středně vysokou zelení. (vysoké dřeviny nelze, s ohledem na funkci FVE, využít). 

Kabelová vedení distribučních sítí, zejména vedení VVN 110 kV, která jsou v ORP Opava navrhována, 
je sice možno v území realizovat, omezení však vyplývají zejména z finanční náročnosti takového 
řešení a také z neúměrných zásahů v případě oprav trasy (např. výměny kabelů se provádějí 
v časovém horizontu 1 x za 30 let). Zároveň ochranná pásma takových kabelových vedení znamenají 
trvalá věcná břemena bez možnosti běžného obhospodařování a bez možnosti přejíždění těžkou 
technikou. Vyloučit nelze ani oplocování koridoru. 

Z hlediska výroby a významnějších výroben elektrické energie se na území ORP Opava nachází cca 
významnějších 28 výroben elektrické energie.  Celkový výkon zařízení dodávajících elektrickou energii 
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do veřejné distribuční sítě je přes 26 MW. Mix zdrojů je tvořen jednak ze zařízení na fosilní paliva 
(parní, plynový), ale také se v území nachází vodní elektrárna Hradec nad Moravicí - Žimrovice (výkon 
0,95 MW), několik MVE, bioplynové stanice v Holasovicích (1,09 MW) a Uhlířově (0,55 MW). Cca 
polovinu instalovaného výkonu tvoří FVE, včetně větších instalací zřízených na orné půdě – např. 2,5 
MW v Oticích, 1 MW v Chlebičově a tři cca 1 MW instalace na území města Opavy. Pozitivním jevem 
je, že v letech 2012 až 2014 další plošně rozsáhlé FVE nevznikaly a vždy šlo pouze o malá zařízení, a to 
převážně na střechách domů nebo komerčních objektů. 

Přenosovou a distribuční soustavou elektrické energie se rozumí především vedení ZVN (tzv. zvlášť 
vysoké napětí přenosové soustavy) v napěťové hladině 400 kV, vedení VVN (velmi vysoké napětí 
distribuční soustavy) v hladině 110 kV a zařízení, které se v těchto soustavách nacházejí (rozvodny a 
transformovny elektrické energie). Přenosovou soustavu v ORP Opava reprezentují vedení V 458 
Krasíkov – Horní Životice a V 459 Horní Životice – Kletné. 
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Obrázek 6.6.36.6.4: Schéma přenosové a distribuční soustavy elektrické energie v ORP Opava 

 

Zdroj: Data ÚAP (2016), EKOTOXA s.r.o. 

Vedení V 458 je novým vedením 400 kV, které je v provozu od r. 2016. Propojuje významné 
energetické uzly páteřní sítě přenosové soustavy, a to transformovny Krasíkov v Olomouckém kraji a 
Horní Životice v kraji Moravskoslezském. Tímto vedením je tak uzavřen tzv. severní okruh na Moravě 
a vytvořena potřebná záložní trasa pro tranzity výkonu. Z hlediska stavebně - technického jde o 
jednoduché vedení převážně typu delta. V rámci ORP Opava prochází v jeho západní části. 
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Obrázek 6.6.5: Vedení 400 kV V 458 u Hořejších Kunčic (pohled ze silnice I/46) 

 
 
Vedení V 459 spojuje rozvodny Kletné a Horní Životice a zajišťuje tak zásobování elektrickou energií 
pro sever Moravy. V rámci ORP Opava prochází v jeho západní části. V provozu je od r. 1988, přičemž 
jde o jednoduché vedení typu delta a kočka. 

Obrázek 6.6.6: Vedení 400 kV V 459 u Mladecka (pohled na Mladecký dvůr) 
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Obrázek 6.6.7: Lesní průsek pro vedení 400 kV V 459 u Litultovic (pohled od Pilného Mlýna) 

 
 

Tabulka 6.6.1: Katastrální území ORP Opava dotčená vedením ZVN 400 kV 

Číslo vedení k.ú. 
V458 Medlice u Budišova nad Budišovkou, Hořejší Kunčice, Bohdanovice, Jakartovice 
V459 Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mladecko, Bratříkovice 
 

Vedení distribuční soustavy v napěťové hladině 110 kV jsou v ORP Opava zastoupena trasami VVN č. 
682 Velké Hoštice – Třebovice, č. 683 Velké Hoštice – Poruba, č. 687 Jaktař – Velké Hoštice, č. 688 
Horní Životice – Velké Hoštice, č. 689 Horní Životice – Jaktař, č. 5609 a 5610 Horní Životice - Krnov. Ve 
východní části ORP Opava jsou z vedení č. 682 a 683 vyvedeny odbočky k rozvodně 110/22 kV Dolní 
Benešov. 

Tabulka 6.6.2: Katastrální území ORP Opava dotčená vedením VVN 110 kV 

Číslo 
vedení k.ú. Pozn. 

682 Hrabyně, Lhota u Opavy, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Štítina, 
Suché Lazce, Komárov u Opavy, Velké Hoštice 

jde o dvojité vedení s č. 683 

odbočka 
z č. 682 

Chabičov ve Slezsku, Jilešovice jde o dvojité vedení 
s odbočkou z č. 683 

683 Hrabyně, Lhota u Opavy, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Štítina, 
Suché Lazce, Komárov u Opavy, Velké Hoštice 

jde o dvojité vedení s č. 682 

odbočka 
z č. 683 

Chabičov ve Slezsku, Jilešovice jde o dvojité vedení 
s odbočkou z č. 682 

687 Velké Hoštice, Malé Hoštice, Kateřinky u Opavy, Palhanec, 
Vávrovice, Jaktař 

jde o dvojité vedení 

688 Velké Hoštice, Malé Hoštice, Kateřinky u Opavy, Palhanec, 
Vávrovice, Jarkovice, Neplachovice, Loděnice, Skrochovice, 
Tábor ve Slezsku, Velké Heraltice, Malé Heraltice, Košetice ve 
Slezsku,  

jde o dvojité vedení, 
čtyřnásobné od Loděnice 
do Horních Životic (s č. 689, 
5609 a 5610) 

689 Jaktař, Vávrovice, Jarkovice, Neplachovice, Loděnice, 
Skrochovice, Tábor ve Slezsku, Velké Heraltice, Malé 

jde o dvojité vedení, 
čtyřnásobné od Loděnice 
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Číslo 
vedení 

k.ú. Pozn. 

Heraltice, Košetice ve Slezsku, do Horních Životic (s č. 688, 
5609 a 5610) 

5609 Malé Heraltice, Tábor ve Slezsku, Skrochovice, Brumovice u 
Opavy, Úblo 

jde o dvojité vedení, 
čtyřnásobné od Loděnice 
do Horních Životic (s č. 688, 
689 a 5610) 

5610 Malé Heraltice, Tábor ve Slezsku, Skrochovice, Brumovice u 
Opavy, Úblo 

jde o dvojité vedení, 
čtyřnásobné od Loděnice 
do Horních Životic (s č. 688, 
689 a 5610) 

 

Tato vedení jsou situována v severní části řešeného území a v ORP Opava zajišťují propojení mezi 
rozvodnami 110/22 kV Velké Hoštice a Opava – Jaktař s vazbou na transformovnu v Horních 
Životicích, rozvodny v Dolním Benešově, Porubě - Martinově a Třebovicích (elektrárna) východně ORP 
Opava a v Bruntále, Břidličné a Krnově západně. 

Právě rozvodny ve Velkých Hošticích a Jaktaři jsou pro ORP Opava klíčové, neboť zajišťují dodávky 
elektrické energie pro převážnou většinu řešeného území. Doplňkově se na zásobování podílejí 
transformovna 400/110/22 kV v Horních Životicích a rozvodny 110/22 kV ve Vítkově (jih území) a 
Dolním Benešově (východ území). 

 

Obrázek 6.6.8: Pohled na dvojité vedení 110 kV (687 - 688) severně od Opavy 
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Obrázek 6.6.9: Rozvodna Velké Hoštice 110/22 kV 

 
 
Distribuce elektrické energie k jednotlivým odběratelům v území je zajištěna prostřednictvím vedení 
VN v napěťové hladině 22 kV. Tato vedení jsou v řešeném území realizována jako vzdušná, závěsná 
kabelová i jako zemní kabely. Zemní kabelová síť je realizována především v Opavě. 

Dle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, patří mezi navrhované záměry v oblasti elektroenergetiky: 

- koridor E6 pro vedení přenosové soustavy 400 kV Krasíkov - Horní Životice. 

Dle ZÚR MSK patří mezi navrhované záměry (v režimu VPS) v oblasti elektroenergetiky:  

- koridor EZ1 pro nadzemní elektrické vedení VVN 400 kV (Krasíkov -) Tvrdkov - Horní Životice. 
Dotčená katastrální území: Velké Hoštice, Malé Hoštice a Kylešovice. Dotčená katastrální 
území: Medlice u Budišova nad Budišovkou, Hořejší Kunčice, Bohdanovice, Jakrtovice; 

- EZ3 Nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV Horní Životice - Dvorce (- Moravský Beroun). 
Dotčená katastrální území: Medlice u Budišova nad Budišovkou, Hořejší Kunčice, 
Bohdanovice, Jakrtovice; 

- E27 výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově 
s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích. Dotčená katastrální území: Lhotka u Litultovic, 
Litultovice, Mladecko, Jakartovice, Hlavnice, Bratříkovice; 

pozn.:  nadzemní elektrické vedení VVN 400 kV (Krasíkov -) Tvrdkov - Horní Životice, pro které byl 
v rámci ZÚR MSK sledován koridor EZ1, již bylo zrealizováno pod označením V458. Do 
provozu bylo uvedeno 15. 12. 2015. 

V oblasti elektroenergetiky jsou také dlouhodobě sledovanými záměry (ÚAP Moravskolezského 
kraje): 

- výstavba rozvodny 110/22 kV Opava - jih (záměr Ese14), s přívodním vedením VVN 110 kV 
Velké Hoštice - Opava (záměr Ese25). Dotčená katastrální území: Velké Hoštice, Malé Hoštice 
a Kylešovice;  
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- rozšíření rozvodny Velké Hoštice - cílem stavby je rozšíření rozvodny 110kV Velké Hoštice pro 
napájení nové rozvodny Opava - jih (Kylešovice) a dalších odběrů v oblasti východní části 
města Opavy a přilehlého okolí (záměr Ese15). Dotčená katastrální území: Velké Hoštice; 

- větrný park Bratříkovice, kde je uvažováno s výstavbou 5 x VTE (záměr Ese75). Dotčená 
katastrální území: Bratříkovice; 

- elektrická stanice VVN (110 kV) - rozvodna Bratříkovice s přívodním zemním kabelovým 
vedením VVN 110 kV Horní Životice - Bratříkovice (záměr Ese94). Dotčená katastrální území: 
Bratříkovice;  

-  zemní kabelové vedení 22 kV pro vyvedení elektrického výkonu větrných parků Bílčice a 
Křišťanovice do rozvodny Horní Životice (záměr Ese91). Dotčená katastrální území: 
Jakartovice, Bohdanovice; 

- zemní kabelové vedení 22 kV pro větrný park Bratříkovice, Nové Lublice, Moravice-Melč - 
připojení do rozvodny Horní Životice přes rozvodnu Bratříkovice (záměr Ese 92). Dotčená 
katastrální území: Hořejší Kunčice, Deštné, Jakartovice, Bratříkovice; 

- zemní kabelové vedení 22 kV Moravice – Bratříkovice pro větrné elektrárny (záměr Ese 105). 
Dotčená katastrální území: Lhotka u Litultovic, Litultovice, Deštné, Mladecko, Hlavnice, 
Jakartovice, Bratříkovice. 

 

Plynoenergetika 

Územní studií jsou v plynoenergetické části sledovány především sítě a zařízení distribuční soustavy 
plynu, tedy vedení VTL a páteřních STL plynovodů a regulační stanice nebo ochranná zařízení 
plynovodní sítě (nadřazené tranzitní plynovody - VTL s tlakem nad 40 bar - řešeným územím 
neprocházejí). Plynovodní vedení jsou vesměs v řešeném území realizována jako podzemní. Negativní 
vlivy na krajinný ráz jsou tímto tedy významně eliminovány. Problematickými jsou však zejména 
průchody přes ucelenější lesní pozemky (viz následující obrázek), kde je nutno udržovat manipulační 
prostor podél trasy plynovodu dle příslušných předpisů (viz dále). 

Obecně je v krajině vždy nutné volit trasu nového plynovodu tak, aby tento byl veden bez náhlých 
nevynucených lomů, a to s ohledem na šetrné začlenění do krajiny. Je také nutno zohlednit následný 
provoz, údržbu a opravy plynovodů, a to ve všech ročních obdobích. Při vedení trasy plynovodu 
zalesněným územím je dále nutno zohledňovat pracovní pruh v místě pokládky plynovodu a nutnost 
udržovat nezarostlý pruh v šířce 2 m na každou stranu od hrany plynovodu. Průběh plynovodu se pak 
označuje bezúdržbovými orientačními sloupky (příp. kontrolní vývod aktivní protikorozní ochrany, 
čichačka), ty však nejsou považovány za problematické z hlediska krajinného rázu. Problematickými 
prvky z hlediska krajinného rázu však mohou být přechody vodních toků. Přednostně se však řeší 
pomocí shybek nebo bezvýkopovými technologiemi, což negativní dopady na krajinu maximálně 
eliminuje. Avšak ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, kdy není možné provést přechod 
shybkou nebo bezvýkopovou technologií, je možné provést přechod vrchem prostřednictvím 
samonosné konstrukce nebo pomocí účelové podpůrné konstrukce. V těchto případech je možné 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

139 
 

negativní vlivy na krajinu a její funkci očekávat, ačkoliv je možné je označit za marginální (viz 
ilustrační obrázek). Stanovení technického řešení křížení je také vždy podmíněno kladným vyjádřením 
správce vodního toku. 

 

Obrázek 6.6.10: Vedení VTL plynovodu lesními pozemky u Hrabyně 

 
 
 

Obrázek 6.6.11: Vedení VTL přes vodní tok prostřednictvím podpůrné konstrukce u Komárova 
(www.mapy.cz) 

 
 

Nedílnou součástí plynoenergetické infrastruktury je také její ochrana. Ta je realizována 
prostřednictvím ochranných a bezpečnostních pásem dle energetického zákona (viz dále).  
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Zásobování ORP Opava je v současné době řešeno systémem dálkových VTL plynovodů s tlakem do 
40 barů (včetně), přivádějících zemní plyn naftový z ostravské oblasti.  

Obrázek 6.6.12: Schéma distribuce plynu v ORP Opava (zdroj: ÚAP SO ORP Opava) 

 

Zdrojem zemního plynu je předávací stanice VTL/VTL Děhylov, ze které jsou pro severozápadní část 
Moravskoslezského kraje vyvedeny dva VTL plynovody. Jde o VTL plynovody Děhylov – Kozmice (DN 
500, PN 40) a Děhylov – Poruba (DN 500, PN 40). Na tyto plynovody pak navazují hlavní zásobovací 
plynovody ORP Opava, a to VTL plynovod Hlučín – Opava (č. 653 005, DN 500/300, PN 40/25) z r. 
1963, a to jako tzv. severní větev, která je do ORP Opava přivedena severně za obcí Velké Hoštice, 
druhým zásobovacím plynovodem je pak VTL plynovod Poruba – Opava (DN 200, PN 40, č. 612 047) z 
r. 1989 jako jižní větev, která do ORP Opava vstupuje v oblasti Hrabyně. Ve východní části území 
města Opavy jsou oba plynovody vzájemně propojeny VTL plynovodem Malé Hoštice - Kylešovice (DN 
300, PN 40, 652 068) z roku 1987. Jižní větev pak dále pokračuje podél jižního okraje města v trase 
Komárov - Vávrovice (DN 200, č. 653 014), kde se spojuje se severní větví u Vávrovic a dále pokračuje 
jako jeden VTL plynovod do oblasti Krnovska (plynovod Opava - Brumovice - Krnov, DN 250/300, č. 
653 006). Tyto VTL plynovody jsou považovány za páteřní, přičemž tato základní koncepce zásobování 
plynem ORP Opava je dlouhodobě stabilizovaná. Z páteřních VTL plynovodů jsou pak vyvedeny VTL 
plynovody zásobující jednotlivé obce nebo samostatné významné odběratele. 

Tabulka 6.6.3: Katastrální území ORP Opava dotčená vedením VTL plynovodů 

k.ú. 
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k.ú. 
Benkovice, Branka u Opavy, Brumovice u Opavy, Dolní Životice, Holasovice, Hrabyně, Chabičov ve 
Slezsku, Jaktař, Jarkovice, Jilešovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Loděnice, 
Malé Hoštice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Opava - Předměstí, Otice, Palhanec, Raduň,  
Skrochovice, Slavkov u Opavy, Sosnová, Stěbořice, Suché Lazce, Úblo, Uhlířov, Vávrovice, Velké 
Heraltice, Velké Hoštice, Vrbka u Opavy a Žimrovice 
Z vysokotlakých plynovodů jsou prostřednictvím regulačních stanic VTL/STL zásobovány jednotlivé 
obce, přičemž na jednu regulační stanici je v mnoha případech napojeno obcí více nebo místních 
částí. Např. z regulační stanice VTL/STL v Dolních Životicích jsou dále zásobovány mimo Dolních 
Životic, Litultovice, Mladecko, Hlavnice a Jakartovice (včetně Deštného, Bohdanovic a Hořejších 
Kunčic), z RS VTL/STL v Žimrovicích jsou zásobovány části Domoradovice, Filipovice, nebo Benkovice 
(část Hradce na Moravicí), Hradec nad Moravicí je zásobován z RS Branka u Opavy, Štáblovice z RS 
Uhlířov atd. V Opavě, Malých Hošticích, Holasovicích, Loděnici a Brumovicích u Opavy je plynovodní 
síť také provozovaná v nízkotlaké úrovni - NTL (do 2,1 kPa). Nízkotlaká síť je plynem zásobována 
z regulačních stanic STL/NTL nebo přímo VTL/NTL. 

Tabulka 6.6.4: Katastrální území ORP Opava, ve kterých jsou situovány regulační stanice plynu 

k.ú. 
Branka u Opavy, Brumovice u Opavy, Dolní Životice, Hrabyně, Chabičov ve Slezsku, Kateřinky u 
Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Loděnice, Malé Hoštice, Neplachovice, Nové Sedlice, Opava - 
Předměstí, Otice, Raduň, Skrochovice, Slavkov u Opavy, Sosnová, Stěbořice, Suché Lazce, Uhlířov, 
Vávrovice, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vrbka u Opavy a Žimrovice 
Pro potřebu ochrany tras VTL plynovodů jsou v jejich blízkosti situovány stanice katodové ochrany 
(SKAO). Jde o zařízení pro katodickou ochranu ocelových potrubí plynovodů, která se sestávají ze 
zdroje stejnosměrného napětí, rozvodu stejnosměrného proudu a uzemňovací anody, tzv. 
anodového uzemnění. Tato zařízení, včetně kabelů protikatodické ochrany, jsou dále chráněna 
ochrannými a bezpečnostními pásmy. SKAO je v řešeném území ORP Opavy celkem 12. 

Obrázek 6.6.13: Pohled na regulační stanici (vpravo) a SKAO (vlevo) u Velkých Hoštic, u silnice na Chlebičov 
(www.mapy.cz) 
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Tabulka 6.6.5: Katastrální území ORP Opava, ve kterých jsou situovány SKAO 

k.ú. 
Branka u Opavy, Brumovice u Opavy, Dolní Životice, Jaktař, Komárov u Opavy, Otice, Suché Lazce, 
Úblo, Uhlířov, Velké Heralitice, Velké Hoštice a Vrbka u Opavy 
Bez plynofikace jsou v současné době k.ú. Bratříkovice, Hrabství, Kerhartice u Budišova nad 
Budišovkou, Košetice ve Slezsku, Lhotka u Litultovic, Lipina u Opavy, Malé Heraltice, Medlice u 
Budišova nad Budišovkou, Mikolajice, Skřipov, Tábor ve Slezsku a Úblo. 

Dle ZÚR MSK patří mezi navrhované záměry (v režimu VPS) v oblasti plynoenergetiky:  

- koridor P14 pro stavební úpravy VTL plynovodu DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 
500/PN 40. Dotčená katastrální území: Velké Hoštice, Malé Hoštice, Kateřinky u Opavy, 
Palhanec, Vávrovice, Držkovice, Neplachovice, Holasovice, Loděnice, Skrochovice, Brumovice 
u Opavy; 

-  PZ 10 - koridor propojovacího plynovodu VVTL DN 500 Děhylov - Hať - státní hranice ČR / 
Polsko. Dotčená katastrální území: Jilešovice; 

Teplárenství 

Z hlediska teplárenství a zásobování teplem jsou problematickými objekty zejména vedení teplovodů 
a objekty pro výrobu tepla. Teplovody (zejména dálkové) jsou zařízení, sloužící k dopravě tepla 
odběratelům. Teplo je vedeno v potrubí, přičemž jako teplonosné médium se obvykle používá teplá 
voda, případně horká vodní pára (v takovémto případě pak lze teplovod označit za parovod). K přímé 
výrobě tepla se pak využívají výtopny, teplárny a kogenerační jednotky. V teplárnách a kogeneračních 
jednotkách pak dochází ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. U těchto zařízení se pak nacházejí 
komíny, které mohou narušovat ráz krajiny, případně siluety měst. 

Obrázek 6.6.14: Pohled na výtopnu Hillova společnosti Opatherm s vysokým komínem od severu 
(www.mapy.cz) 
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Podle způsobu vytápění je možno ORP Opava rozdělit na oblasti s centralizovaným zásobováním 
teplem (CZT) a decentralizovaným zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen, včetně 
individuálních zdrojů v rodinných domech. 

Centralizované zásobování teplem je realizováno především v Opavě a je zastoupeno horkovodní 
soustavou. Hlavními zdroji tepla pro CZT jsou zdroje: 

- výtopna Olomoucká o celkovém výkonu 16,6 MWt zásobuje teplem bytové domy a stavby 
občanské vybavenosti na sídlišti Olomoucká. Část tepelného výkonu je pak využívána pro 
částečné zásobování Slezské nemocnice, Psychiatrické léčebny a Záchranného střediska. 

- výtopna Hillova je horkovodní zdroj o jmenovitém výkonu 22,7 MWt. V rámci výtopny je také 
provozována kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 4,028 MW. 

- kotelna K3 Kylešovice je hlavní kotelnou v Kylešovicích s instalovaným výkonem 4,0 MWt. 

Tyto výtopny jsou charakteristické vysokými komíny, které tak v území tvoří výškové dominanty (v 
jinak mnohem nižší zástavbě).  Teplovodní potrubí jsou v Opavě realizována vesměs jako podzemní 
objekty a nacházejí se v zastavěném území. Jejich vliv na krajinný ráz je tedy zcela minimální. Tato 
podzemní vedení mohou spíše narušovat kulturní nebo historické památky a přírodní a estetické 
hodnoty ve městě. 

Decentralizované zásobování teplem je zastoupeno domovními a blokovými kotelnami pro bytově - 
komunální sféru, samostatnými kotelnami průmyslových podniků a podnikatelských aktivit a lokálním 
vytápění rodinných a bytových domů. Tyto domovní kotelny, nebo malé kotelny v průmyslových 
podnicích nebo areálech v území výškové dominanty zpravidla netvoří. Jejich vliv na krajinný ráz lze 
tedy považovat za minimální.  

Výraznějšími dominantami v krajině jsou však komíny významnějších spalovacích zdrojů. Ty jsou 
situovány v lokalitách dle následující tabulky. 

Tabulka 6.6.6: Spalovací zdroje s vysokými komíny v ORP Opava (zdroj: http://koda.kominari.cz/) 

provozovatel k.ú., ulice výška v 
m 

Pozn. 

Brano Group, a.s. Branka u Opavy 69  
Rolnický pivovar Brumovice u Opavy 34  
bývalý lihovar Jakartovice 25  
HAGEMANN a.s. Jaktař, Mrštíkova -  
STS - V Opava, s.r.o. Jaktař, Přemyslovců 40  
BEST, spol. s r. o. Jaktař, Přemyslovců 18  
Moravskoslezské Cukrovary, a.s. Jaktař, Vávrovická 109  
výtopna Opatherm Kateřinky, Hillova 76  
Garden centrum - Raida Kateřinky, Hlučínská 23  
SSMK - středisko Opava Kateřinky, Joži Davida 19  
Střední škola technická, Opava Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží 16 a 29 2 komíny 
Teva Czech Industries, s.r.o. Komárov, Ostravská 79  
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provozovatel k.ú., ulice výška v 
m 

Pozn. 

výtopna Opatherm Kylešovice, 17. listopadu 33 a 40 2 komíny 
kotelna Opatherm Kylešovice, Hlavní 39  
kotelna Opatherm Kylešovice, U hřiště 28 a 40 2 komíny 
Uniron, s.r.o. Litultovice 40  
Obchodní Moravolend Opava - Město, Nákladní 30  
Breda & Weinstein (bývalý pivovar) Opava - Město, Nákladní 40 nefunkční 
ISOTRA, a.s. Opava - Předměstí, Bílovecká 35  
Bývalá parní vodárna Opava - Předměstí, Jánská 17  
Bivoj, a.s. Opava - Předměstí, Jateční 49  
Válek & Kačena (bývalá škrobárna) Opava - Předměstí, Kasárenská 42  
ČEZ Distribuce (bývalá elektrárna) Opava - Předměstí, Krnovská 40  
bývalá kotelna, u Opavlenu Opava - Předměstí, Krnovská 28  
OPAVIA REAL s.r.o. (býv. Fiedor, Opavia)  Opava - Předměstí, Olomoucká 24  
výtopna Opatherm Opava - Předměstí, Olomoucká 65  
Model Opava - Předměstí, Těšínská 80  
FROS ZPS, s.r.o. Opava - Předměstí, Těšínská - nefunkční 
kotelna, u Opavlenu Opava - Předměstí, U náhonu 24  
zahradnictví Sládečkovi Opava - Předměstí, U střelnice 24  
bývalá kotelna, ELYAT s.r.o. Opava - Předměstí, Vančurova 50  
bývalá Merkanta Opava - Předměstí, Vojanova 44  
bývalý lihovar Sosnová 25  
bývalá pila, dnes ISMM Štítina, Hlavní -  
Iron Sting Štítina, Ivana Kubince 15 a 16  
FILKO OPAVA s.r.o Vávrovice, Vávrovická 30  
bývalý lihovar Velké Heraltice, Lihovarská 29  
bývalý lihovar Velké Heraltice, Lihovarská 30  
Smurfit Kappa Czech, papírna Žimrovice 51  

Elektronické komunikace 

V oblasti elektronických komunikací jsou územní studií sledovány především stavby a zařízení 
narušující krajinný ráz a estetické hodnoty. Za tato zařízení je nutno vždy považovat stožárová 
zařízení - vysílače, převaděče a také základnové stanice mobilních sítí (tzv. BTS). Stožáry je vždy nutno 
v krajině považovat za rušivý prvek. Tyto vlivy lze pouze omezit stavebně - technickými opatřeními, za 
která lze např. považovat skrytí paty stožáru (za horizont, porost), umístění stožáru mimo horizont, 
vhodný nátěr nebo použití subtilnější konstrukce. Vždy však jde o technická zařízení, která budou 
v krajině vyvolávat disharmonii. Vhodné je tedy umísťovat BTS na stávající objekty, např. na střechy 
panelových domů, komíny nebo jiné výškové objekty. 

Na území ORP Opava se nacházejí mobilní zařízení všech mobilních operátorů působících na 
území ČR – O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a 
Nordic Telecom s.r.o. (síť U:fon). Pokrytí signálem většiny území ORP Opava je dobré. Podle 
údajů českého telekomunikačního úřadu je mobilní síť dostupná v 92,5 % území (cca 98,8 % 
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obyvatel). U všech operátorů se však v závislosti na orografii terénu vyskytují lokality bez 
dostupného signálu. Jde o část Brumovic (zejména Pustý Mlýn a Skrochovice), okolí Tábora, 
Sosnové, severní části Holasovic, Oldřišov, okolí Uhlířova, Mikolajic, Žimrovic, Jakubčovic a 
Skřipova, nebo Podvihova a Hrabyně. Jde o území ve strmých údolích řek jako Moravice nebo 
Setina a rozsáhlejší lesní komplexy.  

Provozovány jsou rovněž radiové stanice na radioreléových trasách. Tyto trasy jsou pozemní 
digitální spoje, které se používají k přenosu digitálních informací mezi pevnými nepohyblivými 
stanicemi s přímou radiovou viditelností. Jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace, 
přenos dat a telefonních hovorů.  

Přehled zařízení mobilních operátorů, radiových stanic a vysílačů v území ORP Opava je uveden 
v tabulce 6.6.7. 

Obrázek 6.6.15: Umístění BTS na kostelní věži v Brumovicích vlevo a ve volné krajině u Malých Heraltic 
vpravo (www.gsmweb.cz, autor: Eba) 

 

Vedení elektronických komunikací jsou pak v ORP Opava realizována převážně jako zemní, kabelová. 
V obcích jsou výjimečně tato vedení vzdušná. Jejich vliv na estetiku a ráz krajiny však lze považovat za 
minimální.  

Tabulka 6.6.7: Seznam BTS a vysílačů VKV rozhlasu v ORP Opava (zdroj: http://koda.kominari.cz/) 

provozovatel k.ú., ulice / lokalita Pozn. 
Vodafone Bohučovice, objekt v ZD na budově 
O2, T-Mobile Bohučovice, seník ZD na budově 
O2, T-Mobile, Vodafone Branka u Opavy, areál BRANO na komínu 
O2, T-Mobile Brumovice u Opavy, Hlavní věž kostela 
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provozovatel k.ú., ulice / lokalita Pozn. 
O2, T-Mobile Budišovice betonový stožár 
O2, T-Mobile Deštné betonový stožár 
O2 Dolní Životice, U Sušárny, sklad Optys na budově 
O2, Vodafone Holasovice, u silnice III/0575 vodojem 
T-Mobile Hrabyně, Josefovice kovový tubus 
Vodafone Hrabyně, rehabilitační ústav na budově 
O2, T-Mobile, Vodafone Hrabyně, severně obce betonový stožár 
O2, T-Mobile, ČRo Ostrava Hradec nad Moravicí, Kalvárie (414 m.n.m.) příhradový stožár 
O2, T-Mobile Chabičov ve Slezsku, Družstevní na bytovém domě 
O2, T-Mobile, Vodafone, ČRo 
Dvojka, ČRo Ostrava 

Chlebičov, u hřiště příhradová věž 

O2, T-Mobile, Vodafone Jakartovice, Doubrava (482 m.n.m.) příhradový stožár 
O2, T-Mobile, Vodafone Jaktař, Slavkovská, kostel  na věži kostela 
O2 Kamenec příhradový stožár 
O2, T-Mobile Kateřinky u Opavy, E. Beneše 1015/10 na bytovém domě 
O2, T-Mobile Kateřinky u Opavy, Hlučínská příhradový stožár 
Vodafone, U:fon Kateřinky u Opavy, Ratibořská 971/46 na bytovém domě 
Hitrádio Orion Kateřinky u Opavy, severně v poli na vodojemu 
Vodafone Kateřinky u Opavy, Štefánikova, 1499/4 na bytovém domě 
O2, T-Mobile Kateřinky u Opavy, Štefánikova, 1500/6 na bytovém domě 
O2, T-Mobile Kateřinky u Opavy, Zeyerova na bytovém domě 
Vodafone Komárov u Opavy, Podvihovská, silo na sile 
O2, T-Mobile Komárov u Opavy, TEVA na komíně 
O2 Komárov u Opavy, TEVA na budově hasičů 
O2, T-Mobile Kylešovice, Bílovecká 918/19 na bytovém domě 
T-Mobile Kylešovice, Bílovecká 919/54 na bytovém domě 
T-Mobile Kylešovice, Bílovecká 987/128 na bytovém domě 
O2, T-Mobile Kylešovice, Hlavní, SSŠP na budově školy 
O2, T-Mobile Lhota u Opavy, Opavská, hasičská zbrojnice na budově 
O2 Litultovice, obec (severně) na komínu 
Vodafone Litultovice, u vodárny (jižně) tubusový stožár 
O2, T-Mobile Litultovice, u vodárny (severně) betonový stožár 
O2, T-Mobile, Vodafone Malé Heraltice, Skalka (506 m.n.m.) příhradový stožár 
O2, T-Mobile, Vodafone Milostovice, jihozápadně obce betonový stožár 
O2 Mokré Lazce, P. Křížkovského, OÚ na budově 
O2, T-Mobile Mokré Lazce, u vodojemu jižně obce betonový stožár 
O2, T-Mobile Neplachovice, Loděnická příhradový stožár 
T-Mobile Oldřišov, Arnoštov kotvený stožár 
O2, T-Mobile Opava - Město, Horní náměstí, OC na objektu 
O2, T-Mobile Opava - Město, Hrnčířská 268/6, ČSOB na objektu 
Vodafone Opava - Město, Kolářská 147/1 na bytovém domě 
O2, T-Mobile, Vodafone Opava - Město, U Fortny, Breda v objektu 
O2, T-Mobile Opava - Město, Zámecký okruh na budově ubytovny 
Country Radio, Kiss Morava, Opava - Předměstí, B. Němcové, SOU na budově 
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provozovatel k.ú., ulice / lokalita Pozn. 
Radio Beat stavební 
Color Music Radio, Hey Radio Opava - Předměstí, Bartoníčkova na budově 
T-Mobile Opava - Předměstí, Bílovecká na budově 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Denisovo náměstí na objektu 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Haškova 2367/10 na bytovém domě 
O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon Opava - Předměstí, Hradecká 2594/3 na objektu 
T-Mobile Opava - Předměstí, hypermarket Globus na budově 
Vodafone Opava - Předměstí, Jaselská, 2463/7 na bytovém domě 
Vodafone Opava - Předměstí, Jiráskova, vedle Tesca na budově 
Vodafone Opava - Předměstí, Jurečkova 2558/37 na bytovém domě 
O2, T-Mobile, Vodafone Opava - Předměstí, Komárovská na komíně 
U:fon Opava - Předměstí, Krnovská 54 komín ČEZ 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Krnovská x Vančurova komín kotelny 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Mařádkova 2371/8 na bytovém domě 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, nám. Republiky 496/8 na bytovém domě 
Vodafone Opava - Předměstí, nám. Sv. Hedviky na věži kostela 
Vodafone Opava - Předměstí, Olomoucká 2389/95 na bytovém domě 
Radio Čas Opava - Předměstí, Otická 37 na objektu 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Otická, silo na sile 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Otická, u vodojemu betonový stožár 
Vodafone Opava - Předměstí, Palackého 2655/12 na bytovém domě 
O2, T-Mobile, Vodafone Opava - Předměstí, Těšínská, Model Obaly na komíně 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Těšínská, OSSZ na budově 
O2, T-Mobile Opava - Předměstí, Těšínská, Ostroj na budově 
ROCK MAX Opava - Předměstí, U Opavice na budově 
O2, T-Mobile Otice, areál ZD na budově 
T-Mobile Otice, Rybníčky mobilní  
O2, T-Mobile Pustá Polom, u hřiště příhradová věž 
O2, T-Mobile Sádek u Opavy, severně obce příhradový stožár 
Vodafone Slavkov u Opavy, areál ZD na vodojemu 
O2, T-Mobile Slavkov u Opavy, Olomoucká, výjezd Hertice na vodojemu 
O2, T-Mobile, Vodafone Služovice, u hřbitova příhradový stožár 
Vodafone Smolkov, jihozápadně obce příhradový stožár 
O2, T-Mobile Sosnová, hr. k.ú. s Malými Heralticemi příhradový stožár 
Vodafone Vávrovice, Mondelez na budově 
O2, T-Mobile Vávrovice, Obecní na vodojemu 
Vodafone Velké Heraltice, Opavská věž zámečku 
Vodafone Velké Hoštice, Opavská budova sýpky 
O2 Žimrovice, u vrátnice papíren příhradový stožár 
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6.6.2.2 Zásobování vodou 

V ÚAP 2016 je uvedeno, že obce v SO ORP Opava jsou zásobovány pitnou vodou převážně z veřejných 
vodovodů. Procento napojení překračuje 95 %. Veřejný vodovod je dostupný ve všech obcích řešené 
oblasti, přesto nemusí být napojeni všichni obyvatelé – někteří jsou i nadále zásobováni ze 
soukromých studní. Vybudovaná vodárenská zařízení pracují v současné době se značnou rezervou a 
zajistí i pro budoucí období vyhovující zásobování prakticky bez nutnosti budování dalších 
vodárenských zařízení. Nutností budou rekonstrukce a dobudování vodovodních rozvodů.  

 
Vodní zdroje 
 
Hlavním zdrojem vody je povrchová voda z území mimo ORP Opava - z vodárenské nádrže Kružberk 
na Moravici, která je upravována v úpravně vody Podhradí a na Opavsko a dále přiváděna dvěma 
kružberskými přivaděči Ostravského oblastního vodovodu. Na OOV jsou napojeny obce Branka u 
Opavy, Budišovice, Háj ve Slezsku, Hlubočec, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, 
Chvalíkovice, Kyjovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, 
Skřípov, Slavkov, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov a Vršovice. Doplňkovým zdrojem povrchové 
vody je skupinový vodovod Kružberk, který odebírá vodu rovněž z vodárenské nádrže Kružberk na 
Moravici, ale voda je upravována přímo pod nádrží. Na SV Kružberk jsou napojeny obce Mikolajice, 
Lhotka u Litultovic a místní část Lipina obce Štáblovice. Třetím zdrojem povrchové vody je vodní 
nádrž Slezská Harta, ze které je voda odebírána a upravována v úpravně vody Leskovec a v rámci 
skupinového vodovodu Bruntál zásobuje obce Bratříkovice a Sosnová.  
Ostatní obce jsou zásobeny podzemní vodou z místních zdrojů, z nichž lze mezi významné zařadit 
Velké Hoštice, z nichž lze zásobit i část Opavy, a Hněvošice zásobující též Oldřišov a Služovice. Třetím 
významným jímacím územím je oblast Mladecka a Litultovic, odkud jsou v rámci rozsáhlého 
skupinového vodovodu Litultovice zásobeny obce Dolní Životice, Hlavnice, Jakartovice, Jezdkovice, 
Litultovice, Mladecko a Stěbořice. Dalším zdrojem je jímací území Brumovice, odkud jsou zásobeny 
též Velké Heraltice. Samostatné zdroje podzemních vod využívají obce Chlebičov a Jakartovice, vlastní 
zdroj má i Opava. 
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Obrázek 6.6.16 Ochranná pásma zdrojů podzemních vod (zdroj - HEIS, http://heis.vuv.cz) 

 
 

Ochranná pásma vodovodů, vliv na krajinu 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou kolem vodovodních řadů do DN 500 
včetně vymezena ochranná pásma do vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, 
pro řady větší než DN 500 pak 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. Kolem přivaděčů OOV 
mohou být stanovena ochranná pásma rozhodnutím vodoprávního úřadu do vzdálenosti 6 m. Využití 
území ochranného pásma podléhá souhlasu majitele či provozovatele vodovodu nebo povolení 
vodoprávního úřadu. Jedná se o podzemní vedení, které má minimální negativní vliv na krajinu. 
Vodojemy či úpravny vody jsou vesměs v oploceném areálu, určitý vliv na krajinu mohou mít 
především vodojemy věžové. 

 

Nedostatky ÚAP 

V datech chybí zákres vodovodu z Brumovic do Velkých Heraltic, vodojem Hlavnice, vodovod z Pusté 
Polomi do Kyjovic a vodovod ze Skřípova do Těškovic. 
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6.6.2.3 Likvidace odpadních vod 

 

V ÚAP 2016 je uvedeno, že město Opava má ČOV od poloviny 90. let, která byla v letech 2007 až 
2008 modernizována nákladem 30,5 mil. Kč, aby splňovala přísnější požadavky na kvalitu 
vypouštěných odpadních vod. Další dvě sídla nad 2000 EO jsou Hradec nad Moravicí a Háj ve Slezsku. 
Druhá jmenovaná obec již systém kanalizace zakončený na ČOV má v provozu, bude navíc využita i 
pro napojení některých okolních obcí. Město Hradec nad Moravicí započalo s výstavbou nové tlakové 
a gravitační oddílné splaškové kanalizace v roce 2010. Společný projekt se sousední obcí Branka u 
Opavy, ve které byla umístěna ČOV o kapacitě 4400 EO byl zprovozněn v roce 2012. Z menších obcí 
zprovoznili v nedávné době ČOV v Uhlířově (2010), Štáblovicích (2011), Oldřišově (2011) a 
Holasovicích (2012). V poslední době došlo také k napojení kanalizací obcí Brumovice, Chlebičov, 
Chvalíkovice, Kyjovice, Raduň a Velké Heraltice na ČOV. Z menších obcí je kanalizace zakončená 
čistírnou odpadních vod dále vybudována v obcích Dolní Životice, Hlavnice, Otice, Slavkov a Velké 
Hoštice. Ostatní obce jsou částečně vybaveny jednotnou kanalizací, která slouží k odvedení dešťových 
vod a na kterou se částečně napojují i splaškové odpadní vody. Splaškové odpadní vody z jednotlivých 
objektů se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do stávající 
kanalizace, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají společně s ostatními do recipientu. 
Zejména v sušších obdobích to má za následek nepříjemné obtěžování zápachem a vysokou míru 
znečištění povrchových vod. Takový stav není v souladu se stávajícími legislativními požadavky.  

 

Obrázek 6.6.17 Vyústění kanalizace a ČOV (zdroj - HEIS, http://heis.vuv.cz) 
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Ochranná pásma kanalizací, vliv na krajinu 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou kolem kanalizačních stok do DN 500 
včetně vymezena ochranná pásma do vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, 
kolem stok o průměru větším než DN 500 pak 2,5 m. Využití území ochranného pásma podléhá 
souhlasu majitele či provozovatele vodovodu nebo povolení vodoprávního úřadu. Kolem ČOV či 
kanalizačních čerpacích stanic není oficiálně stanoveno žádné ochranné pásmo, jejich rozsah se 
stanoví dle TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení podle typu a kapacity 
zařízení. U kanalizace se jedná o podzemní vedení, které má minimální negativní vliv na krajinu. ČOV 
bývají v oploceném areálu v těsné blízkosti zástavby, menší ČOV bývají zastřešené. V blízkém okolí 
mají zejména negativní vliv na ovzduší. Pokud není dostatečné čištění zajištěno, dochází k 
významnému ovlivnění jakosti recipientu. 

 

Nedostatky ÚAP 

V datech chybí zákres ČOV Holasovice a návrh kanalizace v Loděnici, zákresy navržených ČOV 
Neplachovice, Vlaštovičky, Suché Lazce, návrh kanalizace a 4 retenčních nádrží Těškovice a zákres 
kanalizace a navržené ČOV Uhlířov. 
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6.7 Rekreace a turistický ruch 

Rekreace je krátkodobá forma odpočinku obyvatel v prostředí jiném než místo bydliště nevyžadující 
přenocování, cestovní ruch (ekvivalent slova turismus) je pak dlouhodobější forma odpočinku 
obyvatel mimo místo bydliště spojená s jedním či více přenocováními (RURÚ, 2016).  

Dle Místní akční skupiny, z.s. (2014)14 patří daná oblast Opavské Slezsko v rámci turistického regionu 
Severní Moravy a Slezska k nejméně navštěvovaným oblastem (méně už je navštěvované pouze 
Karvinsko). Důvodem je velmi málo turistických cílů, které by dokázaly přílákat dlouhodobou 
návštěvnost, tedy cestovní ruch. Z hlediska cestovního ruchu je oblast vhodná pro krátkodobou 
rekreaci, například pěší turistiku a cykloturistiku. Statistické údaje vykazují nejnižší hodnoty délky 
pobytu návštěvníků Opavska v rámci kraje. Nejvyšší podíl tvoří jednodenní návštěvníci, naopak 
nejnižší hodnoty délky návštěvnosti jsou patrné u návštěvníků s týdenním a delším pobytem. 
Rezervovanější je postoj v úmyslu návštěvu oblasti opakovat. 

Dle agentury CzechTourism spadá ORP Opava do turistického regionu Severní Morava a Slezsko, 
konkrétně do turistické oblasti Opavské Slezsko. Oblast má své webové stránky, 
http://www.opavske-slezsko.cz/, kde se snaží propagovat turistické atraktivity a lákat na různé akce 
v oblasti. Pro danou oblast byla firmou EVS Consulting zpracována Marketingová strategie cestovního 
ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko. Jako hlavní atraktivitu na území SO ORP Opava uvádí 
historicky významné památky, které jsou potenciálem pro poznávací turistiku, vyzdvihuje také 
pestrost krajiny, která je potenciálem pro pěší turistiku a cykloturistiku. 

Za významná turistická lákadla lze v SO ORP Opava považovat následující:  

 přírodní park Moravice se zvláště chráněnými územími – EVL a PP Údolí Moravice, NPR 
Kaluža, PR Valach 

 městské památkové zóny: Opava-Město (s významnými budovami – Slezské divadlo, Slezské 
muzeum, Obecní dům, Dům umění a akcemi – Bezručova Opava, Další břehy), Opava-
Předměstí, Kylešovský kopec, Hradec nad Moravicí  

 národní kulturní památky: zámek Hradec nad Moravicí, Kaple sv. Kříže v Opavě (Švédská 
kaple), Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě 

 vesnická památková rezervace Lipina u Opavy 
 zámek Raduň se zámeckým parkem 
 arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích 
 památník II. světové války v Hrabyni 
 Stříbrné jezero v Opavě, řeka Moravice (koupání, vodní sporty) 
 rozhledna Šance v Jakubčovicích 
 Mlýn vodníka Slámy v Háji ve Slezsku 
 větrné mlýny v Cholticích a Hlavnici 

                                                             
14 Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Opavsko pro programové období 2014 – 
2020 
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 pěchotní sruby Milostovice 
 zvláště chráněná území a evropsky významné lokality: PR a EVL Hněvošický háj, PP a EVL 

Jakartovice, PR U Leskoveckého chodníka, PR Hvozdnice, PR Hořina, PP Heraltický potok, PP 
Hůrky, PP Úvalenské louky, PP Otická sopka 

Obrázek 6.7.1: Významná turistická lákadla regionálního významu v SO ORP Opava na podkladu turistických 
a cyklistických stezek a tras 

 

 

V SO ORP Opava se nachází několik naučných stezek vedoucích po zajímavostech v území, soupis 
stezek je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 6.7.1: Naučné stezky v SO ORP Opava 

Název Obec Zaměření 
Počet 

zastávek Km 

Padařov (Hájeckými 
chodníčky) 

Háj ve Slezsku Historie, vojenské památky 6 7 

Hanuše Hradec n. M. Příroda 7 + 3 4,5 
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Mariánské louky Hradec n. M. Příroda, historie, technické 
památky 5 1,9 

Bukový chodník/Lovecká 
stezka Lichnovských Hradec n. M. Příroda 4 6 

Stříbrný důl Slepetné Hradec n. M. Hornictví 2 0,7 

Památce amerických letců 
Hradec n. M., 
Raduň, Vršovice Vojenská historie 3 7,5 

Městská NS Hradec n. M. Hradec n. M. Vlastivědná naučná stezka 11 3,5 

Za školou Hradec n. M. Příroda 8 
 

NS k zámku v Hradci n. M. Hradec n. M. Historie, architektura, fauna, 
flóra 4 0,3 

Městskými parky Opava Opava Stromy, parky, skulptury 18 2 

Areál opevnění Milostovice Opava Vojenská historie 
  

Hvozdnice 
Slavkov, Uhlířov, 
Štáblovice Příroda 15 33 

Přírodovědná naučná stezka 
Mladeckem 

Mladecko Příroda, historie, památky 10 4 

Zdroj: EVS Consulting, 2010; www.mapy.cz; http://www.muhradec.cz/infocentrum/turistika  

Turistické trasy se v SO ORP Opava koncentrují především do členité jižní části území Vítkovské 
vrchoviny. Síť cyklotras a cyklostezek v SO ORP je hustá a poměrně rovnoměrně rozložená po celém 
území ORP. MAS Opavsko, z.s. (2014): „Důležitý je pro území Místní akční skupiny Opavsko rozvoj 
dopravních cyklostezek a to jednak cestou zahušťování sítě těchto cyklostezek a jednak jejich 
zkvalitňování, a to jak jejich trasování, tak povrchů a doprovodné infrastruktury. Klíčové je pro území 
náhrada frekventovaných cyklotras vedených po veřejných komunikacích kvalitními cyklostezkami. 
Množství cyklotras vede po polních cestách, které nejsou označeny jako oficiální cyklotrasy, ale obce 
se snaží tyto cyklotrasy na vlastní náklady udržovat ve sjízdném stavu. Cyklotrasy a cyklostezky 
procházejících mimo hlavní silniční tah, jsou bezpečné a jejich povrch je kvalitní, jsou ve většině 
případů přetížené a jsou nebezpečné hlavně pro rodiny s dětmi. K takovýmto cyklostezkám, jež jsou 
hojně využívány všemi věkovými kategoriemi, na území MAS Opavsko patří například cyklostezka 
Hradec nad Moravicí – Opava a také Slezská magistrála.“ Problematikou cykloturistiky se mj. zabývá 
Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní projektování, spol. s.r.o., 
2007).  

Dle MAS Opavsko, z.s. (2014) je problémem regionu nedostatečná kapacita stravovacích a 
ubytovacích zařízení. MAS navrhuje využít např. stávající brownfields. Problémem je také poměr mezi 
cenou a kvalitou poskytovaných služeb.  

Územní studie krajiny se zabývá extravilánem obcí a hlavní myšlenkou dané kapitoly je posoudit 
stávající stav rekreačního využití krajiny. Uvedené cíle rekreace a turistického ruchu, z nichž některé 
se v extravilánu nacházejí, musí být v krajině dostupné, relativně blízké cíle i vzájemně propojené. 
K tomu by měla sloužit i značená síť turistických a cyklistických stezek a tras. Popis prostupnosti a 
propojenosti jednotlivých cílů je uveden v tabulce níže. 
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Tabulka 6.7.2: Dostupnost rekreačních a turistických cílů v krajině a jejich propojenost 

Rekreační a turistické cíle 
regionálního významu 

Turistická dostupnost 
(existence značení) 

Dostatečná 
propojenost 

v krajině 
s nejbližšími 
cíli (značení) 

Nejbližší cíle v krajině 

Arboretum Nový Dvůr 
ve Stěbořicích 

Cyklotrasa č. 6167, žlutá 
turistická trasa Holasovice 
– Nový Dvůr, zelená 
turistická trasa Opava 
(Jaktař) – Podhradí 

Ano 

PP Heraltický potok (cyklotrasy 
č. 6166 a 6164), větrné mlýny 
v Cholticích a Hlavnici (Choltice – 
zelená tur. trasa, Hlavnice – 
cyklotrasy č. 6167 a 6159), pěchotní 
sruby v Milostovicích 

MPZ Opava – Město, 
Opava-Předměstí, 
Kylešovský kopec; Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, 
Kaple sv. Kříže v Opavě 
(Švédská kaple) 

Cyklotrasa č. 55, č. 551  Částečně 

PP Otická sopka a PR Hvozdnice, 
zámek Raduň se zámeckým parkem 
(cyklotrasy č. 551, č. 6078), 
arboretum Nový Dvůr (cyklotrasy 
č. 55 a 6167) 

MPZ Hradec nad Moravicí 
a zámek Hradec 
nad Moravicí 

Cyklotrasa č. 55, č. 6141, 
červená tur. trasa 
(dálková) podél Moravice, 
modrá tur. trasa zámek 
Hradec n. M. – Odry 

Částečně 
Rozhledna Šance (zelená tur. trasa), 
Ppark Moravice (červená tur. trasa, 
cyklostrasa 551), PR Hvozdnice 

Zámek Raduň se 
zámeckým parkem 

Cyklotrasy č. 6055, 6078, 
6140, žlutá tur. trasa 
Opava – Žimrovice 

Ano 

Rozhledna Šance (NS Památce 
amerických letců), MPZ a zámek 
Hradec n. M. (NS k rozhledně, 
pokračování po zelené tur. trase), 
Opava (cyklotrasy č. 6078, 551) 

Přírodní park Moravice se 
ZCHÚ a EVL 

Cyklotrasy č. 551, 6055, 
6078, 6140, 6141, 6221, 
červená tur. trasa 
(dálková), modrá tur. 
trasa Hradec n. M. – Odry, 
modrá – Štítina – 
Bohučovice, žlutá – Opava 
– Žimrovice 

Ano 
PR U Leskoveckého chodníka 
(cyklotrasa č. 6078), VPR Lipina 
(modrá turistická trasa) 

Vesnická památková 
rezervace Lipina u Opavy Modrá turistická trasa Částečně 

Ppark Moravice a zámek Hradec 
n. M. (modrá turistická trasa), PR 
Hvozdnice (modrá turistická trasa) 

Památník II. světové války 
v Hrabyni 

Červená turistická trasa 
Opava – Hrabyně, zelená 
turistická trasa (dálková), 
cyklotrasa č. 6141 

Částečně 
Mlýn vodníka Slámy (cyklotrasa 
č. 6141 s napojením na č. 6200) 

Stříbrné jezero v Opavě Cyklotrasa č. 55 Ne PR a EVL Hněvošický háj 

Řeka Moravice 
Cyklotrasa č. 551, červená 
tur. trasa (dálková) 

Ano 
MPZ Opava (cyklotrasa č. 551), 
zámek Raduň (cyklotrasa č. 6078) 

Rozhledna Šance 
v Jakubčovicích 

Zelená turistická trasa, NS 
Památce amerických letců Ano 

Zámek Raduň (NS Památce 
amerických letců), MPZ Hradec n. M. 
(zelená tur. trasa), PR 
U Leskoveckého chodníka (cyklotrasa 
č. 6078) 
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Rekreační a turistické cíle 
regionálního významu 

Turistická dostupnost 
(existence značení) 

Dostatečná 
propojenost 

v krajině 
s nejbližšími 
cíli (značení) 

Nejbližší cíle v krajině 

Mlýn vodníka Slámy v Háji 
ve Slezsku Cyklotrasa č. 6200 Částečně 

Památník II. sv. v. v Hrabyni 
(cyklotrasa č. 6200 s napojením na 
č. 6141) 

Větrné mlýny v Cholticích 
a Hlavnici 

Cyklotrasa č. 6159, zelená 
tur. trasa 

Částečně 
Arboretum Nový Dvůr (cyklotrasa 
6159 s napojením na 6167, zelená 
tur. trasa), PP a EVL Jakartovice 

Pěchotní sruby 
Milostovice 

Naučná stezka po areálu 
opevnění, cyklotrasa 
č. 6168  

Ano 
Arboretum Nový Dvůr (cyklotrasa 
č. 6168 s napojením 6167), PP 
Heraltický potok 

PR a EVL Hněvošický háj Cyklotrasa č. 554 Částečně 
MPZ Opava (cyklotrasa č. 554 
s napojením na č. 552), Stříbrné 
jezero 

PP a EVL Jakartovice - Ne Větrné mlýn v Hlavnici a Cholticích 

PR U Leskoveckého 
chodníka Cyklotrasa č. 6078 Částečně Ppark Moravice (cyklotrasa č. 6078) 

PR Hvozdnice Modrá turistická trasa 
Dvorce - Štáblovice, žst. 

Částečně 
PP Otická sopka (NS Hvozdnice), MPZ 
Opava, VPR Lipina (modrá turistická 
trasa) 

PR Hořina Cyklotrasa č. 6166 Ne 
PP Hůrky, PP Úvalenské louky, PP 
Heraltický potok 

PP Heraltický potok Cyklotrasa č. 6164 Částečně 
PR Hořina, arboretum Nový Dvůr 
(cyklotrasa č. 6164 s napojením 
na 6166), pěchotní sruby  

PP Hůrky - Ne PR Hořina 

PP Úvalenské louky Cyklotrasa č. 55 Ne PR Hořina 

PP Otická sopka Naučná stezka Hvozdnice Částečně 
PR Hvozdnice (NS Hvozdnice), MPZ 
Opava, řeka Moravice 

Zdroj: data ÚAP, www.mapy.cz   

Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích je dobře dostupné atraktivní sítí turistických tras a cyklotras, je 
vhodně propojené s nejbližšími regionálními cíli v okolí – s PP Heraltický potok a větrnými mlýny 
v Cholticích a Hlavnici. Na cyklotrase č. 6164 však chybí značení směrem k pěchotním srubům 
v Milostovicích.   

MPZ Opava se nachází v blízkosti cyklotrasy č. 55 – Slezské magistrály (Jeseník – Hlučín). V nejbližším 
okolí Opavy se nachází PP Otická sopka, PR Hvozdnice a zámek Raduň, v relativně blízkém dosahu je 
také arboretum Nový Dvůr. Pro místní obyvatele rekreačně aktraktivní Otická sopka s navazující 
přírodní rezervací Hvozdnice je pro turisty, kteří navštíví Opavu, ne příliš známá, a to díky 
neexistujícímu turistickému či cyklistickému značení. Ostatní uvedené destinace v okolí Opavy jsou 
dostupné značenými cyklotrasami a turistickým značením. 
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MPZ Hradec nad Moravicí je dostupná atraktivní sítí cyklotras a turistických tras, je dostatečně 
propojena s okolními atraktivitami – rozhlednou Šancí a přírodním parkem Moravice. Hradec n. M. 
není však propojen s regionálně významnou PR Hvozdnice a PP Otickou sopkou, ačkoli v krajině 
existuje síť účelových komunikací, po kterých by značení mohlo vést. V případě zřízení nové cyklotrasy 
by mohla vzniknout alternativa vytížené cyklostezce č. 551. 

Zámek Raduň se zámeckým parkem je přístupný řadou cyklotras a turistickým značením, je 
dostatečně propojený s okolními regionálními cíli – rozhlednou Šancí, zámkem a městem Hradcem 
n. M. a městem Opava.  

Přírodní park Moravice je jako jeden z nejatraktivnějších rekreačních a turistických cílů protkán sítí 
turistických a cyklistických tras a stejně tak dostupný. Je taktéž vhodně propojen s okolními 
regionálními cíli – s PR U Leskoveckého chodníka a s VPR Lipina.  

Vesnická památková rezervace Lipina je v SO ORP známa pouze úzkému okruhu lidí zajímajícími se 
o lidovou architekturu, v terénu není nijak vyznačena (např. tabulí u obce), ačkoli se jedná o 1 
z pouhých 61 vesnických památkových rezervací nacházejících se v České republice. Obec (místní 
část) je s okolními turistickými cíli propojena modrou turistickou značkou, chybí však cyklistické 
značení vedoucí přes obec, které by Lipinu dokázalo více zpopularizovat.  

Památník II. světové války v Hrabyni je dostupný turistickými trasami a cyklotrasami nacházejícími se 
v okolí. Nejbližším atraktivním regionálním cílem je Mlýn vodníka Slámy v místní části Lhota v obci Háj 
ve Slezsku, ke kterému se dá dostat poměrně velkou oklikou po cyklotrase č. 6200. K turisticky 
významnému Památníku přímo nevede cyklistická stezka, která by propojila uvedené regionální 
atraktivity území SO ORP.  

Stříbrné jezero v Opavě je pro místní rekreačně významnou lokalitou a mělo by být uvedeno také 
na webových stránkách turistické oblasti Opavské Slezsko, kde v záložce Tipy na výlet v současnosti 
absentuje. Nejbližším turistickým cílem je PR a EVL Hněvošický háj v ne příliš členité Hlučínské 
pahorkatině vhodné a využívané k cyklistice. Mezi Stříbrným jezerem a Hněvošickým hájem nevede 
žádné přímé cyklistické spojení, ačkoli v krajině existuje síť účelových komunikací, po kterých by 
značení mohlo vést. 

Řeka Moravice je rekreačně významnou řekou, s každoroční regionálně významnou akcí Otevírání 
jara. Velkou devizou řeky je její přírodě blízký stav se zachovalou hydromorfologií za městem Hradec 
n. M. Podél řeky vede cyklotrasa 551 a dálková turistická trasa. Cyklotrasa č. 551 v současnosti vede 
po daleko méně atraktivím levém břehu řeky (taktéž místy neschůdném), z důvodu zřízení obory 
Jelenice navazujícím na pravý břeh toku. Po pravém břehu vede převážně zpevněná komunikace, 
která byla v minulosti cyklostezkou a která je součástí obory. Komunikace je pro cyklisty průjezdná, 
ovšem ne pro cyklisty neznalé situace, kteří po využití současné cyklostezky po levém břehu, již 
nebudou region vyhledávat. Zrušením cyklostezky po pravém břehu toku regionu přišel o významnou 
turistickou atraktivitu. Cyklotrasa č. 551 se vhodně napojuje na Slezskou magistrálu vedoucí městem 
Opava, z cyklotrasy se také lze vhodně napojit na cyklotrasu vedoucí k zámku Raduň. 

Rozhledna Šance v Jakubčovicích je regionálně významnou rozhlednou, z níž lze spatřit i naše 
nejvýznamnější moravská pohoří. K rozhledně vede naučná stezka a turistická trasa, Jakubčovicemi 
vedou také značené cyklotrasy. Nejbližšími turisticky významnými cíli jsou zámky Hradec n. M. 
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a Raduň, propojené s rozhlednou naučnou stezkou a turistickou trasou, a PR U Leskoveckého 
chodníka, k němuž vede značená cyklotrasa.  

Mlýn vodníka Slámy v Háji ve Slezsku je zajímavým rekreačním střediskem z dosahu měst Opava 
a Hradec n. M. nacházející se v místní části Lhota, přes kterou vede cyklotrasa č. 6200. V nejbližším 
okolí se nachází Památník II. světové války v Hrabyni, ke kterému se dá, jak již bylo řečeno výše, 
dostat poměrně velkou oklikou po cyklotrase č. 6200. Chybí tedy cyklostezka, která by uvedené 
regionální atrakce vhodně propojila.  

Větrné mlýny v Cholticích a Hlavnici jsou zachovalé mlýny s možností komentované prohlídky či 
ubytování nacházející se na cyklotrasách a turistické trase. Nejbližšími turistickými cíli jsou arboretum 
Nový Dvůr a PP a EVL Jakartovice, k PP a EVL Jakartovice nevede žádná značená turistická trasa či 
cyklotrasa. 

Pěchotní sruby v Milostovicích se nachází v blízkosti cyklotrasy č. 6168, dle EVS Consulting (2010) 
jimi vede naučná stezka Areál opevnění Milostovice. Nejbližšími atraktivitami v území jsou PP 
Heraltický potok a arboretum Nový Dvůr. K PP Heraltický potok nevede žádné turistické či 
cykloturistické značení, k arboretu vede cyklotrasa č. 6168 s napojením na cyklotrasu č. 6167.   

Uvedené přírodní rezervace a přírodní památky (mimo PR Hvozdnice, PP Otická sopka a PR a EVL 
Hněvošický háj) mají pouze charakter potenciálu, který doposud nebyl využit. Uvedenými ZCHÚ 
nevedou žádné turistické trasy ani cyklotrasy. Vhodné situování tras by nemuselo být v rozporu 
s plány péče či souhrny doporučených opatření, dané problematice se bude věnovat návrhová část 
studie. 

Výjimkou se v poslední době stala PR a EVL Hněvošický háj, kde byla zřízena naučná stezka s 8 
informačními tabulemi. Rezervace leží na cyklotrase, problémem je napojení lokality na turisticky 
atraktivní Stříbrné jezero (viz výše). Zřízením vhodné a udržované cyklotrasy/cyklostezky, která by 
propojila uvedené cíle, by se zlepšila rekreační dostupnost obyvatel Oldřišova, Hněvošic a Služovic. 

PP a EVL Jakartovice není dle plánu péče vhodné turisticky využívat s ohledem na malý prostor luk 
a obtížnou přístupnost terénu. Navrhuje však lokalitu využít pro vzdělávání formou informačního 
panelu při vstupu do území. Lze se také zapojit aktivně do managementu EVL, viz návrhová část. 
Nejbližšími atraktivitami v území jsou větrné mlýny v Cholticích a Hlavnici, k PP neexistuje žádné 
značené spojení. 

PR U Leskoveckého chodníka byla vyhlášena z důvodu ochrany přirozeného autochtonního porostu 
smrku, modřínu a jedle, je tedy ukázkou kvalitního druhově původního lesa, který je v SO ORP vzácný. 
Přesto přírodní rezervací nevede žádná turistická či cyklistická trasa, či informační tabule. V blízkosti 
rezervace se nachází přírodní park Moravice, s nímž je propojena pouze cyklotrasou č. 6078 vedoucí 
po hlavní komunikaci ze Skřipova do Fulneku. 

PR Hvozdnice je oblíbenou rekreační oblastí jak pro pěší tak cyklisty, bohužel není známa turisty, a to 
díky neexistujícímu turistickému či cyklistickému značení, viz výše. PR Hvozdnice byla vhodně 
propojena s PP Otická sopka naučnou stezkou, s dalším nejbližším turistickým cílem – VPR Lipinou, je 
propojena modrou turistickou značkou, chybí však propojení pro cyklisty.  
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PR Hořina je jednou z výše uvedených rezervací s nevyužitým potenciálem. Rezervací ani k rezervaci 
nevedou přímo žádné turistické trasy, po silnici II/460 protínající rezervaci vede cyklotrasa. Nejbližším 
rekreačním cílem je PP Hůrky, ve větší vzdálenosti pak PP Úvalenské louky. Uvedené ZCHÚ nejsou 
rekreačně využity, nejsou propojeny. 

PP Heraltický potok je opět pro rekreaci nevyužitou přírodní památkou, přes niž nevede žádná 
turistická trasa či naučná stezka. Dle aktuálního plánu péče (2016 – 2025) není území pro rekreační 
a vzdělávací účely vhodné a je potřeba území zachovat v co největším klidu. Přesto lze alespoň 
po obvodu památky zřídit např. informační tabuli s uvedením předmětů ochrany či zřídit tzv. ptačí 
pozorovatelnu, viz např. Kozmické ptačí louky. Nejbližšími turistickými a rekreačními cíli jsou 
arboretum Nový Dvůr, pěchotní sruby v Milostovicích a PR Hořina. K arboretu a pěchotním srubům 
vede dobře značená síť komunikací, na cyklotrase č. 6164 však chybí značení na odbočce k pěchotním 
srubům v Milostovicích.  

Uvedené cíle jsou cíli regionálního významu důležité pro turisty navštívící region. Studie se však také 
zabývá možnostmi rekreace místních obyvatel, viz tabulka níže. 

Tabulka 6.7.3: Potenciální cíle rekreace v obcích či jejich bezprostředním okolí a jejich využití 

Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích 

či jejich bezprostředním okolí 
Využití příležitostí 

k rekreaci Popis problému 

Branka u 
Opavy 

atraktivity v Hradci n. M. (příroda, 
kultura), řeka Moravice, kopec 
Hanuše, atraktivní cyklostezka č. 
551 

Ne  

nižší atraktivita severní části území – 
chybějící a neudržované účelové 
komunikace, absence zeleně podél 
účelových komunikací; plocha 
sloužící k individuální rekreaci (RI-3 v 
ÚP) se mění v plochu bydlení 

Bratříkovice 
lesní komplex západně od obce, 
účelové komunikace v návaznosti 
na obec, zatopené břidlicové lomy  

Ne 

nízká atraktivita krajiny v severní 
části území – velké nepřerušené 
bloky orné půdy bez rekreačně 
významné zeleně; absence možnosti 
stravování (cyklotrasa Radegast) 

Brumovice 
vodní nádrž Pocheň, lesní 
komplexy v okolí obce, niva řeky 
Opavy 

Ne 

chybí účelová komunikace např. 
podél Hořiny, která by obec napojila 
na lesní komplex v jižní části, kde se 
nacházejí PR Hořina a PP Hůrky; 
absence možnosti ubytování a 
stravování na území obce (cyklotrasa 
č. 55) 

Budišovice 

chatové oblasti, lesní komplexy v 
okolí, vodní nádrž Sedlinka 
(Přerovec), volnočasový dětský 
areál Myšinec 

Ne 

chybí účelová komunikace na bloku 
8606/4, která by zpřístupnila území 
v severní části obce; rozšiřování a 
přeměna ploch rodinné rekreace na 
plochy bydlení ve volné krajině 

Dolní Životice 
sportovní areál na okraji obce, 
lesní komplexy v okolí Ne 

chybí účelové komunikace v krajině, 
komunikace, které by obec napojily 
na NS Hvozdnice; absence možnosti 
stravování v obci (cyklotrasa 
Radegast) 

Háj ve Slezsku Mlýn vodníka Slámy, sportovně Ne závora u vstupu do Čertova mlýnu 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích 

či jejich bezprostředním okolí 
Využití příležitostí 

k rekreaci Popis problému 

rekreační areál u cukrovaru, ptačí 
pozorovatelna v Kozmicích, lesní 
komplexy s naučnými stezkami, 
Hlučínská štěrkovna, vyhlídka 
Ostrá Hůrka 

odrazuje turisty; nevyužitý rekreační 
potenciál atraktivní nivy řeky Opavy - 
nízká prostupnost, neatraktivní 
využití území (orná půda) 

Hlavnice 

koupaliště Nový Dvůr, lesní  
komplex u arboreta Nový Dvůr, 
jezdecký areál v Jakartovicích, 
discgolf Jakartovice, sportovní 
areál za obcí, rybník Lesková, 
Skalka – lesík s jezírkem 

Ne 

chybí chodník ke sportovnímu areálu 
za obcí; nižší atraktivita krajiny - 
nedostatečná rekreačně významná 
zeleň v návaznosti na obec 

Hlubočec 

lesní komplexy v okolí obce, cesta 
k vysílači pod kopcem Hůrka, údolí 
Setiny, Hradec n. M. (příroda, 
kultura) 

Ne 

omezená prostupnost krajiny v 
jihozápadní části obce do okolního 
lesa s výjimkou hlavních silnic; 
rozšiřování a přeměna ploch rodinné 
rekreace na plochy bydlení ve volné 
krajině 

Hněvošice 
PR a EVL Hněvošický háj, rybník ve 
východní části obce u Zikalova 
mlýna, Lipkova cesta (alej) 

Ne 

neudržovaná cyklotrasa č. 6054 v 
úseku Hněvošice - Vrbka; nižší 
atraktivita severní části území - 
existence slepě zakončených 
účelových komunikací v zorněné 
krajině; absence účelové komunikace 
podél lesního komplexu východně od 
obce, která by podél lesního celku 
vytvořila procházkový okruh 

Holasovice 

atraktivní cyklotrasa a cyklostezka 
č. 55, Štemplovská Hůrka, trasa 
podél Heraltického potoka, bývalá 
pískovna a cesta podél Lipinky do 
Loděnic 

Ne 

památkou Heraltický potok, či po 
jejím obvodu, nevedou žádné 
turistické trasy či jiná značení; nízká 
atraktivita krajiny v návaznosti na 
sídla Loděnice a Kamenec - absence 
rekreačně významné zeleně, nízká 
prostupnost území 

Hrabyně 

areál národního památníku II. 
světové války, rehabilitační ústav 
(restaurace, vernisáže), lesní 
komplexy v okolí se sítí 
cyklistických, turistických a 
naučných stezek, Ski areál Vaňkův 
kopec, Englišova pěší stezka + 
vyhlídka, stezka podél řeky 
Kremlice až k Čertovu mlýnu 

Ne 
nižší prostupnost krajiny - chybějící a 
neudržované účelové komunikace v 
území 

Hradec n. M. 

zámek Hradec nad Moravicí 
s parkem, přírodní park Moravice, 
kopec Hanuše, rozhledna 
Jakubčovice, Weisshunův kanál, 
bohaté možnosti pro rekreaci v 
přírodě, kulturní akce 

Ne 
chybí propojení sídla Benkovice s 
lesním komplexem pod kótou 
Strážnice 

Chlebičov 
Lokalita Lipjo – rekreační areál u 
koupaliště, koupaliště Chlebičov Ne 

nízká atraktivita krajiny - absence 
účelových komunikací navazujících 
na sídlo, absence rekreačně 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích 

či jejich bezprostředním okolí 
Využití příležitostí 

k rekreaci Popis problému 

významné zeleně 

Chvalíkovice 

soustava rybníků v jižní části obce, 
lesní komplexy v Pparku Moravice, 
atraktivní cyklostezka č. 551, 
zámecký park v Raduni, Hradec n. 
M. 

Ne 

nízká atraktivita krajiny - slepě 
zakončené a neudržované účelové 
komunikace v krajině, absence 
rekreačně významné zeleně v 
návaznosti na severní část sídla 

Jakartovice 

lesní komplexy v okolí obce, 
zatopené lomy, Pastviny – 
vyhlídkové místo, lom Šífr ve Svob. 
Heřm., přehrada Slezská Harta, 
discgolf Jakartovice, jezdecký areál 

Ne 
chybí účelové komunikace v 
návaznosti na sídlo Deštné 

Jezdkovice 
lesní komplex u arboreta Nový 
Dvůr, koupaliště Nový Dvůr, Boží 
muka – vyhlídkové místo 

Ne 

chybí účelová komunikace, která by 
Jezdkovice propojila s lesním 
komplexem ve Slavkově navazujícím 
na PR Hvozdnice; nízká atraktivita 
krajiny - absence účelových 
komunikací v krajině a nedostatečné 
propojení obce s ledními komplexy, 
absence rekreačně významné zeleně 
v návaznosti na sídlo 

Kyjovice 
lesní komplexy v okolí, rybníky, 
chatové osady, Zátiší Ne 

neudržovaná účelová komunikace 
propojující obec s lesním komplexem 
v severovýchodní části území, 
existence několika rozptýlených 
ploch individuální rekreace na lesní 
půdě, chybí možnost ubytování v 
obci (cyklotrasa Radegast Slezsko) 

Lhotka u L. lesní komplexy v okolí, vyhlídky, 
studánky 

Ne 

neudržované a chybějící účelové 
komunikace v krajině v 
severozápadní části obce; zaniklé 
rekreační středisko Zahrádka; obcí 
nevede žádná cyklotrasa, ačkoli má 
území pro cykloturistiku potenciál 

Litultovice 

lom v Pilném Mlýně, lesní komplex 
v jižní části obce, koupaliště Nový 
Dvůr, zámecký park Litultovice, 
rybník Kuchtík, cesta podél 
Litultovický potok, Choltická alej 

Ne 

rozoraná cesta k Čertově lávce; 
neudržované účelové komunikace v 
krajině; absence rekreačně 
významné zeleně v návaznosti na 
Litultovice 

Mikolajice lesní komplexy v okolí Ano 
 

Mladecko 
lesní komplex jižně od obce, údolí 
řeky Deštné, okruh směrem na 
Mladecký Dvůr, Pilný mlýn 

Ne 
neudržované účelové komunikace v 
krajině 

Mokré Lazce 

rekreační středisko Mlýn vodníka 
Slámy, Hlučínská štěrkovna, lesní 
komplex v jižní části obce, údolí 
Ohrozimy, cyklostezka do Kravař 

Ne 
chybí účelové komunikace v 
návaznosti na sídlo 

Neplachovice 
atraktivní cyklotrasa a cyklostezka 
č. 55, Štemplovská Hůrka, bývalá 
pískovna a cesta podél Lipinky 

Ne 

nízká atraktivita krajiny - vysoce 
zorněná krajina s absencí účelových 
komunikací a cílů rekreace; chybí 
účelové komunikace podél 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích 

či jejich bezprostředním okolí 
Využití příležitostí 

k rekreaci Popis problému 

zajímavého přírodě blízkého 
Heraltického potoka; absence 
možnosti ubytování v obci 
(cyklotrasa č. 55) 

Nové Sedlice 

vodní nádrž Sedlinka (Přerovec), 
lesní komplex v blízkosti obce, golf 
v Kravařích, rozhledna v Mokrých 
Lazcích 

Ne 
nižší prostupnost krajiny v návaznosti 
na sídlo; neudržované účelové 
komunikace 

Oldřišov  

PR a EVL Hněvošický háj, studánka 
na Chmulovci, Služovický chodník, 
Kaplicova cesta, Rozumská alej, 
paintballové hřiště 

Ne 

chybí polní cesty v krajině, chybí 
propojení s rezervací Rozumice; 
absence rekreačně významné zeleně; 
absence možnosti stravování 

Opava 

kulturní památky a akce, atraktivní 
cyklostezka č. 55, i přírodní 
zajímavosti (Stříbrné jezero), Údolí 
Raduňky, Údolí Moravice, Panský 
mlýn, Kaplička u sv. Anny, pěší a 
cyklistické trasy podél řeky Opavy, 
údolí Velké 

Ne 

chybí propojení pro pěší a cyklisty 
mezi Opavou a Komárovem; 
turistická pěší trasa do Raduně je 
vedena v dlouhém úseku po hlavní 
komunikaci; neudržovaná 
cykloturistická trasa Radegast Raduň 
– Suché Lazce; pro veřejnost téměř 
nepřístupná lokalita Hradiště 
Kylešovice; nízká atraktivita okolí 
sídel 

Otice PP Otická sopka a PR Hvozdnice Ne 

chybí účelová komunikace, která by 
obec napojila na lesní komplex 
Hanuše v Brance u O. a Hradci n. M.; 
nízká atraktivita obce – velké 
nepřerušené bloky orné půdy 

Pustá Polom 

lesní komplexy v okolí obce, vodní 
nádrž Sedlinka (Přerovec), Zátiší a 
okolí, údolí říčky Seziny, Panský 
Mlýn, vyhlídka u kříže, lyžařský 
vlek 

Ne 

chybí účelové komunikace v západní 
části obce v návaznosti na sídlo; 
existence ploch hromadné rekreace v 
zachovalé nivě řeky Setiny 

Raduň 

lesní komplex za obcí, zámecký 
park v Raduni, Raduňské rybníky, 
vyhlídka u hřbitova, údolí 
Raduňky, táborová lokalita v údolí 
Raduňky 

Ne 
chybí cyklostezka do Opavy; 
neudržovaná cykloturistická trasa 
Radegast do Suchých Lazců 

Skřipov 

lesní komplexy v okolí obce, rybník 
Balaton s cestou doprovázenou 
alejí, lokalita Do rybníčků, rybník 
Ešík 

Ne 

absence účelových komunikací - k 
lokalitě Do rybníčků, k rybníku Ešík 
ve východní části obce, k lesnímu 
komplexu severovýchodně od obce; 
absence možnosti stravování v obci 
(křižovatka cyklotras) 

Slavkov 

PP Otická sopka a PR Hvozdnice, 
lesní komplex v Háji u 
Stěbořického rybníka, kaplička u 
sv. Anny  

Ne 

nižší atraktivita krajiny - neudržované 
a chybějící účelové komunikace, 
absence rekreačně významné zeleně 
v severní části území 

Služovice 
PR Hněvošický ráj, lesní komplex 
jižně od obce – Velký a Malý 
Borek, cesta ke kapli sv. Urbana 

Ne 
nepřístupná plocha zeleně navazující 
na obec – bývalý vojenský areál 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích 

či jejich bezprostředním okolí 
Využití příležitostí 

k rekreaci Popis problému 

Sosnová 
lesní komplexy v okolí obce, vodní 
nádrž Pocheň, Annina studánka, 
Strakův rybník 

Ne 

neudržované účelové komunikace v 
krajině; absence možnosti stravování 
a ubytování (křižovatka cyklotras, 
atraktivní krajina) 

Stěbořice 

lesní komplex v Háji u 
Stěbořického rybníka, rybníky, 
přehrada Nový Dvůr, Čechovy 
rybníky 

Ne 
neudržované účelové komunikace v 
krajině 

Štáblovice 

PR Hvozdnice, lesní komplexy 
v okolí, Benkovský kopec 
(vyhlídka) a polní cesta na 
Vendelín 

Ne 

chybí účelové komunikace v krajině, 
chybí propojení obce s Brankou u 
Opavy, potažmo atraktivitami u 
Hradec n. M.; neudržovaná účelová 
komunikace propojující obec s lesním 
komplexem východně od obce 

Štítina 

golf v Kravařích, rekreační 
středisko Mlýn vodníka Slámy, 
lesní komplexy v jižní části území, 
atraktivní cyklotrasa č. 55, niva 
řeky Opavy 

Ne 

nízká atraktivita území obce - chybí 
účelové komunikace v krajině, chybí 
rekreačně významná zeleň, obecně 
cíle rekreace v krajině, ačkoli má 
obec velký rekreační potenciál 

Těškovice 

lesní komplexy v okolí obce s 
velkým množství turistických tras a 
cyklotras, přehrada Jamník, Skála, 
Šíbrák – bývalé lomy, penzion 
Setina 

Ano 
 

Uhlířov 
PR Hvozdnice, lesní komplexy 
v okolí, rybníky pod obcí 

Ne 

neudržované účelové komunikace 
vedoucí do Branky, resp. na Hradec 
n. M.; absence rekreačně významné 
zeleně v návaznosti na sídlo (nízká 
atraktivita území) 

Velké 
Heraltice 

lesní komplexy v okolí, PP Hůrky, 
lom Šífr u Svob. Heřmanic, 
koupaliště Nový Dvůr, les 
s rybníkem v Sádku, víceúčelové 
hřiště v Malých Heralticích 

Ne 

chybí účelová komunikace, která by 
Velké Heraltice propojila s lesním 
komplexem severozápadně od obce; 
neudržované a chybějící účelové 
komunikace v návaznosti na sídlo 
Malé Heraltice; nízká atraktivita okolí 
sídla Košetice 

Velké Hoštice 

zámecký park, golf v Kravařích, 
atraktivní cyklotrasa č. 55, Černý 
les, niva řeky Opavy, bývalý lom u 
obce, třešňová alej 

Ne 

nízká atraktivita severní části území 
obce - slepě zakončená třešňová alej, 
obecně chybějící účelové 
komunikace a plochy přírodního 
charakteru s rekreační funkcí 

Vršovice 

zámecký park v Raduni, Raduňské 
rybníky, údolí Raduňky, lesní 
komplex v jižní části území, Hradec 
n. M., vodní nádrž Sedlinka 
(Přerovec), cesta k Hájence, místo 
u kaple Panny Marie 
Sedmibolestné 

Ano 
 

Zdroj: www.mapy.cz, interaktivní mapa na portálu http://www.opavske-slezsko.cz/, dotazníkové šetření 
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Informace výše byly získány z mapových podkladů, terénních průzkumů a z dotazníkového šetření, 
které proběhlo v dubnu a květnu roku 2017. Soupis problémů rekreace a turistického ruchu lokální i 
regionální úrovně je uveden v kapitole Rozbor ohrožení, rizik a problémů. Obce mají v plánu 
realizovat mnoho záměrů, od nových účelových komunikací, výsadeb alejí, cyklostezek, až po 
rozhledny a nové plochy rekreace. Některé z výše uvedených problémů byly nebo jsou aktuálně 
řešeny jinými studiemi a projekty, viz kpt. Rozbor ohrožení, rizik a problémů.  

„Krom výše uvedeného takřka všechny obce disponují fotbalovými hřišti, která obvykle slouží 
potřebám sportovních klubů a jejichž úroveň odpovídá venkovskému charakteru prostředí, budují se 
dětská hřiště, téměř v každé obci MAS Opavsko se nachází hostinec s pravidelným stravováním nebo 
bez stravování, žádný hostinec není v obcích Uhlířov a Kyjovice“ (MAS Opavsko, z.s., 2014). 
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7 Rozbor požadavků na změny v území 

7.1 Politika územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č.1 – 2015 (PÚR ČR) 

Část obcí ze SO ORP Opava (bez obcí v západní a jižní části) byla zařazena do Metropolitní rozvojové 
oblasti Ostrava OB2. 

Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a 
mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi 
silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický 
rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným 
předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha 
na II. a III. tranzitním železničním koridoru. 

Úkoly pro územní plánování: Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné 
infrastruktury. 

 

Požadavky z PÚR ČR 

Moravskoslezský kraj v územně plánovacích dokumentacích nebo v jejich aktualizacích prověří 
možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha včetně prověření možností využití 
ploch brownfields v rámci specifické oblasti SOB4, případně rozvojové oblasti OB2. Při tomto 
prověřování je nutno brát v úvahu limity znečištění ovzduší. 

 

ORP Opava neleží v žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR. 

7.2 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR 
MSK) 

SO ORP Opava se dle ZÚR MSK nachází v: 

 Rozvojové oblasti republikového významu OB2 Ostrava, do které spadají obce Háj 
ve Slezsku, Hrabyně, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava, Otice, Slavkov, Štítina a Velké 
Hoštice 

 Rozvojové ose nadmístního významu OS N1 (Ostrava –) Opava – Krnov, do které spadají 
obce Brumovice, Holasovice a Neplachovice.  

Ve vazbě na vymezení republikové rozvojové oblasti OB2 Ostrava v rámci PÚR ČR 2008, která 
zahrnula do této oblasti i město Opavu, bylo vymezení této nadmístní rozvojové osy v ZÚR MSK 
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redukováno na obce mezi Opavou a Krnovem. Návrh rozvojové osy vychází z těsné vazby tohoto 
území na západní okraj rozvojové oblasti OB2 s Opavou jako regionálně významným sídelním 
centrem. Dopravní vazby definované jednak silnicí I/57 a jednak železniční tratí č. 310 Opava – Krnov 
– Olomouc zajišťují sepětí s Ostravou. Významné jsou vazby této osy na republikovou specifickou 
oblast SOB3 Králický Sněžník – Jeseníky. 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, ze kterých jsou 
návazně odvozeny hlavní úkoly pro územní plánování, jsou odůvodněny v následujícím tabelárním 
přehledu.  

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
 
Pro nové stavby dopravní infrastruktury vymezují ZÚR MSK ve SO ORP Opava následující plochy 
a koridory silniční dopravy nadmístního významu (plochy a koridory silniční dopravy mezinárodního 
a republikového významu zde ZÚR MSK nevymezují):  
 

DZ1 Silnice I/11 Nové Sedlice – Suché Lazce  

Koridor čtyřpruhové, směrově dělené silnice I. třídy v šířce 400 m nebo 600 m. 

Požadavky na využití území: 

 Vytvořit územní podmínky pro vedení silnice I. třídy v normových parametrech 
čtyřpruhové, směrově dělené silnice ve spojení Ostrava – Opava.  

 Minimalizace vlivů na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zástavby 
(Nové Sedlice, Štítina, Opava-Komárov).  

 Zajištění dopravní dostupnosti a zpřístupnění přilehlého území v souladu 
s normovými  
parametry dané komunikace. Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných 
variantách v ploše vymezeného koridoru 

 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí přilehlé zástavby (Nové Sedlice, 
Štítina, Opava-Komárov).  

Úkoly pro územní plánování: 

 V rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP dotčených obcí minimalizovat vliv 
na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zástavby.  

 V rámci ÚP dotčených obcí řešit dopravní dostupnost a zpřístupnění přilehlého území  
v souladu s normovými parametry dané komunikace. Stávající silnici I/11 v daném 
úseku začlenit jako součást komunikačního systému pro přímou obsluhu území.  

 

DZ2 Západní část jižního obchvatu Opavy, úsek I/1 
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Koridor dvoupruhové, směrově nedělené silnice v parametrech silnice I. třídy v šířce od 600 
m do 2000 m.  

 
 

Požadavky na využití území: 

 Vytvořit územní podmínky pro celkovou přestavbu nadřazeného komunikačního 
systému města Opavy s vedením hlavních přepravních směrů v obchvatových trasách 
mimo zastavěná území města Opavy včetně napojení na stávající silniční síť 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách v ploše vymezeného koridoru: 

 Minimalizace vlivů na:  
o kvalitu obytného prostředí přilehlé zástavby (Otice, Opava-Jaktař) 
o odtokové poměry v záplavovém území Hvozdnice 
o drobné enklávy lesní a nelesní zeleně včetně doprovodné vegetace vodních toků.  

Úkoly pro územní plánování 

 V rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP města Opavy a v ÚP obce Otice 
minimalizovat vliv na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zástavby.  

 V rámci ÚP města Opavy a v ÚP ostatních dotčených obcí řešit napojení na stávající 
silniční síť a zpřístupnění přilehlého území v souladu s normovými parametry dané 
komunikace.  

 

DZ4 Silnice I/57 Hradec nad Moravicí, přeložka  

Koridor dvoupruhové, směrově nedělené silnice I. třídy ve směru od Opavy vychází od stávající silnice 
I/57 v prostoru hranice správních obvodů obcí Otice a Branka u Opavy. Šířka koridoru se stanovuje 
400 m v celém průběhu.  

 
Požadavky na využití území: 
 

 Vytvořit územní podmínky pro vedení dvoupruhové, směrově nedělené silnice I. třídy 
ve spojení Opava – Fulnek – D47 (MÚK Hladké Životice) – Nový Jičín s vyloučením 
kolizního průtahu centrální částí Hradce nad Moravicí a zajištění podmínek 
pro kvalitní obytnou funkci sídla.  

 Zajištění dopravní dostupnosti a zpřístupnění přilehlého území v souladu 
s normovými  

 parametry dané komunikace. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách v ploše vymezeného koridoru: 
 

 Kvalita obsluhy přilehlého území a návaznost na nižší dopravní síť.  
 Stavebně-technické parametry (výškové řešení, délka trasy, realizovatelnost stavby 

a její možná etapizace, podmiňující stavby).  
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 Ekonomické parametry (investiční náročnost, vyvolané investice, provozní náklady).  
 Minimalizace vlivů na kvalitu obytného prostředí a přírodní hodnoty území (krajinný 

ráz, lesní porosty).  

Úkoly pro územní plánování: 
 Zpřesnit vymezení koridoru vybrané varianty v ÚP dotčených obcí a řešit napojení 

na stávající silniční síť včetně zpřístupnění přilehlého území v souladu s normovými 
parametry dané komunikace 

 

ZÚR MSK vymezují také ostatní plochy a koridory silniční dopravy nadmístního významu, ze kterých 
přebírají bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn 
na území Moravskoslezského kraje koridory pro záměry silniční dopravy nadmístního významu.  

Ve správním území ORP Opava se to týká následujících ploch převzatých z ÚPN VÚC okr. Opava: 

Ozn. v 
ZÚR 

Název stavby a charakteristika Dotčené obce Katastrální území 

D22 
Koridor - I/11 Horní Životice, přeložka, 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. 
třídy 

Sosnová Sosnová 

D23 
Koridor - I/11 Malé Heraltice, severní 
obchvat, dvoupruhová směrově nedělená 
silnice I. třídy 

Velké Heraltice Velké Heraltice, Malé 
Heraltice 

D24 
Koridor - I/11 Velké Heraltice, severní 
obchvat, dvoupruhová směrově nedělená 
silnice I. třídy 

Velké Heraltice Velké Heraltice 

D25 
Koridor - I/11 Opava, jižní obchvat (úsek 
I/11 - I/57), dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 

Opava 
Kylešovice, Komárov u 
Opavy 

Otice Otice 

D28 

Koridor - I/11 Mokré Lazce - Hrabyně - 
Velká Polom, přeložky a homogenizace 
šířkového uspořádání, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

Mokré Lazce Mokré Lazce 
Hrabyně Hrabyně 

Háj ve Slezsku Smolkov, Lhota u 
Opavy 

D50 

Koridor - I/46 Slezská Harta - Litultovice,  
přeložka a homogenizace šířkového 
uspořádání, dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 

Jakartovice Bohdanovice, Hořejší 
Kunčice, Deštné 

Litultovice Litultovice 
Dolní Životice Dolní Životice 
Mladecko Mladecko 

D51 

Koridor - I/46 Pusté Jakartice - Sudice,  
přeložka a homogenizace šířkového 
uspořádání, dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 

Opava 
Kateřinky u Opavy, 
Malé Hoštice 

Oldřišov Oldřišov 
Velké Hoštice Velké Hoštice 

Služovice 
Služovice, Vrbka u 
Opavy 
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Ozn. v 
ZÚR Název stavby a charakteristika Dotčené obce Katastrální území 

Hněvošice Hněvošice 

D54 
Koridor - I/56 Opava, severní obchvat, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

Opava 
Vávrovice, Jaktař, 
Palhanec, Kateřinky u 
Opavy 

D55 

Koridor - I/56 Opava - Ludgeřovice, 
přeložky a homogenizace šířkového 
uspořádání, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy 

Opava 
Kateřinky u Opavy, 
Malé Hoštice 

Velké Hoštice Velké Hoštice 

D66 
Koridor - I/57 Brumovice, lokální úprava, 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. 
třídy 

Brumovice Brumovice u Opavy 

D67 
Koridor - I/57 Skrochovice, západní 
obchvat, dvoupruhová směrově nedělená 
silnice I. třídy 

Holasovice Holasovice, Loděnice 

Brumovice 
Brumovice u Opavy, 
Skrochovice 

D69 
Koridor - I/57 Hradec nad Moravicí, průtah 
- stavební úpravy, dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 

Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí, 
Kajlovec 

Branka u Opavy Branka u Opavy 
Otice Otice 

 
 
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
 
ZÚR MSK ve SO ORP Opava nevymezují žádné plochy a koridory pro železniční dopravu. 
 
 
 
ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA 

 
ELEKTROENERGETIKA 

 
ZÚR MSK vymezují také ostatní plochy a koridory pro energetiku nadmístního významu, ze kterých 
přebírají bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn 
na území Moravskoslezského kraje koridory pro záměry nadmístního významu.  

Ve správním území ORP Opava se to týká následujícího koridoru převzatého z ÚPN VÚC okr. Opava: 

Ozn. v 
ZÚR Název stavby a charakteristika Dotčené obce Katastrální území 

E27 Výstavba napájecího vedení 110 kV,  
které propojí rozvodnu 110/22 kV ve  
Vítkově s rozvodnou 400/110 kV  
v Horních Životicích  
 

Lhotka u Litultovic Lhotka u Litultovic 
Litultovice Litultovice 
Mladecko Mladecko 
Hlavnice Hlavnice 
Jakartovice Jakartovice 
Bratříkovice Bratříkovice 
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PLYNOENERGETIKA 
 

Ve správním území ORP Opava se to týká následujícího koridoru převzatého z ÚPN VÚC okr. Opava: 

Ozn. v 
ZÚR 

Název stavby a charakteristika Dotčené obce Katastrální území 

P14 Stavební úpravy VTL plynovodu  
DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice  
na DN 500/PN40  
 

Velké Hoštice Velké Hoštice 
Opava Držkovice 

Palhanec 
Jarkovice 
Vávrovice 
Malé Hoštice 
Kateřinky u Opavy 

Neplachovice Neplachovice 
Holasovice Loděnice, Holasovice 
Brumovice Skrochovice, 

Brumovice u Opavy 
 
 
 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
 
Ostatní plochy a koridory nadmístního významu 
Ve správním území ORP Opava se to týká následujícího koridoru převzatého z ÚPN VÚC okr. Opava: 

Ozn. v 
ZÚR 

Název stavby a charakteristika Dotčené obce Katastrální území 

PO8 Litultovice na Choltickém potoku (suchá  
nádrž)  
 

Litultovice Litultovice 
Hlavnice Hlavnice 

PO11 Povodňové rameno – obtok řeky Opavy Štítina Štítina 
  Velké Hoštice Velké Hoštice 
PO13 Suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká Opava Jaktař, Zlatníky u 

Opavy 
PO14 Suchá nádrž Stěbořice na potoce Velká Stěbořice Stěbořice 
PO16 Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace Bratříkovice Bratříkovice 

Hlavnice Hlavnice 
Jezdkovice Jezdkovice 
Stěbořice Nový Dvůr u Opavy, 

Stěbořice 
Velké Heraltice Sádek u Opavy 
Opava Jaktař, Zlatníky u 

Opavy, Opava-
Předměstí 

PO17 Zkapacitnění vodního toku Otický příkop 
(záměr byl již zrealizován) 

Otice Otice 
Opava Kylešovice, Opava-

Předměstí, Komárov u 
Opavy 
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7.3 Požadavky z dopravní infrastruktury a navrhované rozvojové 
plochy z ÚP 

Branka u Opavy Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy - Plochy bydlení 
- Plocha rekultivace 

Silniční doprava Stavební úpravy průtahu silnice I/57 v Brance u Opavy a Hradci nad 
Moravicí (označení v ZÚR MSK – D69); dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice I/57 – východní obchvat Branky u Opavy a Hradce nad 
Moravicí (označení v ZÚR MSK – DZ4c) 

Železniční doprava Optimalizace regionální tratě č. 315 
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava – 

státní hranice ČR/Polsko 

 

Bratříkovice Stručný popis záměru 

 
Rozvojové plochy 

Plochy bydlení 
Plochy technické infrastruktury 
Plochy sportu a rekreace 
Plocha pro podnikání bez rušivých vlivů 
Plocha bydlení čistého (rodinné domy) 
Plocha výrobní a zemědělská 

Silniční doprava Směrová úprava silnice III/4609 v obci; dvoupruhová směrově 
nedělená silnice III. třídy 
Místní a účelová komunikace 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Brumovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy smíšeného využití 
Plochy občanského vybavení 
Plochy sportu a rekreačního zařízení 
Plochy výroby 

Silniční doprava Přeložka trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/57 
v Brumovicích (označení v ZÚR MSK – D66); dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice I/57 – západní obchvat Skrochovic (označení v ZÚR 
MSK – D67); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava Optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava, 
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východ – Krnov 
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Budišovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy smíšené obytné 
Plocha výroby 
Plocha rekreace rodinné 
Plochy občanského vybavení 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklotrasa Budišovice – Zátiší (územní plán) 

 

Dolní Životice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 
Plochy smíšené výrobní, plochy smíšené obytné 
Plochy pro silniční dopravu 
Plochy pro tělovýchovu a sport 
Plochy bydlení individuálního 

Silniční doprava Přeložka trasy silnice I/46 v úseku Slezská Harta – Litultovice (označení 
v ZÚR MSK – D50); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklotrasa Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava 

 

Háj ve Slezsku Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení 
Plochy výrobní 
Plochy veřejného prostranství 
Vodohospodářská plocha 
Plocha pro průmyslovou výrobu a sklady 

Silniční doprava Směrová korekce silnice III/4667 – Háj ve Slezsku, Smolkov; územní 
rezerva pro dvoupruhovou směrově nedělenou silnice III. třídy 
Přeložka úseku silnice III/4673  - Háj ve Slezsku; dvoupruhová směrově 
nedělená silnice III. třídy 
Směrové korekce silnice III/4678 – Háj ve Slezsku, Jilešovice; 
dvoupruhová směrově nedělená silnice III. třídy 
 

Železniční doprava Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava, Svinov – Opava, 
východ 

Cyklostezky, cyklotrasy  
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Hlavnice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plocha rekreace a sportu 
Plocha pro podnikání a zemědělskou výrobu 
Plocha občanského vybavení 
Plochy bydlení venkovského typu 

Silniční doprava Přeložka silnice III/4609 – obchvat Hlavnice; dvoupruhová směrově 
nedělená silnice III. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Hlubočec Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy smíšené obytné 
Plochy zemědělské produkční – zahradnictví 
Plochy výroby a skladování 
Plochy technické infrastruktury 
 

Silniční doprava Směrové korekce silnice II/464 – úprava směrových šikan na severním 
okraji Hlubočce a odstranění malých protisměrných oblouků na jižním 
okraji Hlubočce; územní rezerva pro dvoupruhovou směrově 
nedělenou silnici II. třídy 
Směrová korekce silnice III/4648; územní rezerva pro dvoupruhovou 
směrově nedělenou silnici III. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Hněvošice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy občanské vybavenosti 
Plochy výroby 
Obytné zástavby 
 

Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Pusté Jakartice – Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
přeložka silnice I/46 v úseku Hněvošice – státní hranice s Polskou 
republikou (územní rezerva, označení v ZÚR MSK – D520); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  
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Holasovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy občanské vybavenosti 
Plochy výroby průmyslové 
Plochy výroby a skladování 
Plochy bydlení individuální – čisté 
Plochy smíšené obytné 
Plochy technické infrastruktury 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy pro tělovýchovu a sport 

Silniční doprava Přeložka silnice I/57 – západní obchvat Skrochovic (označení v ZÚR 
MSK – D67); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
Přeložka úseku silnice III/01131 v místní části Kamenec; dvoupruhová 
směrově nedělená silnice III. třídy 

Železniční doprava Optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava, 
východ – Krnov 

Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Hrabyně Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení – venkovská zástavba, smíšené venkovské území 
Plochy smíšené obytné 
Plochy pro tělovýchovu a sport 
Plochy výroby a skladování 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

Problémy a náměty 
k řešení 

 

Hradec nad Moravicí Stručný popis záměru 

Silniční doprava Stavební úpravy průtahu silnice I/57 v Brance u Opavy a Hradci nad 
Moravicí (označení v ZÚR MSK – D69); dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice I/57 – východní obchvat Branky u Opavy a Hradce nad 
Moravicí (označení v ZÚR MSK – DZ4c) 
Přeložka úseku silnice III/4648 (Bohučovice-Kamenolom; dvoupruhová 
směrově nedělená silnice III. třídy 

Železniční doprava Optimalizace regionální tratě č. 315 
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava – 

státní hranice ČR/Polsko 
Cyklostezka Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí 
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Chlebičov Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy občanského vybavení  
Plocha veřejného pohřebiště a související služby 
Plochy výroby a skladování 
Plochy individuálního bydlení 
Plochy technického vybavení 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Nové cyklotrasy (územní plán) 

 

Chvalíkovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuálního 
Plochy výroby a skladování 
Plochy bydlení  
Plochy technické infrastruktury 

Silniční doprava Přeložka silnice I/57 – východní obchvat Branky u Opavy a Hradce 
nad Moravicí (označení v ZÚR MSK – DZ4c) 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí 

 

Jakartovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy rekreace a sportu 
Plochy technického vybavení a služeb 
Plochy občanského vybavení 
Plochy bydlení 
Plochy veřejných pohřebišť a související služby 
Plochy individuální rekreace – zahrádkářská osada 
Plochy smíšené obytné 
Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Slezská Harta – Litultovice (označení v ZÚR MSK – D50); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklotrasa Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava  
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Jezdkovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuálního venkovského 
Plochy smíšené obytné vesnické 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl 
Plochy pro silniční dopravu 
Plochy individuální rekreace – zahrádkářská osada 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Kyjovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy obytné zástavby 
Plochy zařízení podnikatelských aktivit 
Plochy výrobních zařízení a technické vybavenosti 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Lhotka u Litultovic Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy veřejných pohřebišť a související služby 
Plochy bydlení venkovského typu 
Plochy smíšeného využití 
Plochy technického vybavení a služeb 
Plochy občanského vybavení 

Silniční doprava Přeložka silnice III/44331; dvoupruhová směrově nedělená silnice III. 
třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Litultovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb, 
tělovýchovy a sportu) 
Plochy rekreace – zahrádkářská osada 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku a 
bez rozlišení) 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné) 
Plochy výroby a skladování 
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Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Slezská Harta – Litultovice (označení v ZÚR MSK – D50); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy – obchvat Litultovic 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklotrasa Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava 

 

Mikolajice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy obytné zástavby 
Plochy občanského vybavení (plocha hřbitova) 
Plochy areálů výroby, skladů, výrobních služeb 
Plocha technického vybavení 

Silniční doprava Přeložka úseku silnice III/44339; územní rezerva pro  dvoupruhovou 
směrově nedělenou silnici III. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Mladecko Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy individuálního bydlení 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb) 
Plochy výroby a skladování 

Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Slezská Harta – Litultovice (označení v ZÚR MSK – D50); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Mokré Lazce Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy občanského vybavení (tělovýchova a sport) 
Plochy výroby a skladování 
Plocha rekreace 
Plochy pro smíšené využití 

Silniční doprava Průchod silnice I/11 územím Nové Sedlice – Suché Lazce (označení 
v ZÚR MSK – DZ1); čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice III/4665 – východní obchvat Mokrých Lazců; 
dvoupruhová směrově nedělená silnice III. třídy 

Železniční doprava Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava, Svinov – Opava, 
východ 

Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Lhota u Opavy – Mokré Lazce – Štítina  
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Neplachovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení 
Plochy výroby a skladování 
Plocha rekreace 
Plochy pro zemědělskou výrobu 
Plochy pro smíšené využití 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Nové Sedlice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení 
Plochy výroby a skladování 
Plochy pro tělovýchovu a sport 
Plochy pro technickou infrastrukturu 

Silniční doprava Průchod silnice I/11 územím Nové Sedlice – Suché Lazce (označení 
v ZÚR MSK – DZ1); čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice II/467 do západního obchvatu Štítiny (označení v ZÚR 
MSK – D535); územní rezerva pro dvoupruhovou směrově nedělenou 
silnici II. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Oldřišov Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy veřejného prostranství 
Plochy smíšeného využití (bydlení, občanské vybavení a výrobní služby 
nerušivé) 
Plochy výroby elektrické energie 
Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu, skladování – se zákazem 
skladování nebezpečných odpadů 

Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Pusté Jakartice – Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Oldřišov – Opava  

 

Opava Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální a hromadné 
Plochy občanské vybavenosti 
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Plochy rekreace a sportu 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury 
Plochy technické infrastruktury 
Plochy a koridory smíšeného využití 
Plochy pro průmyslovou výrobu, pro  zemědělskou a lesnickou výrobu, 
pro lehkou výrobu a výrobní služby 

Silniční doprava Průchod silnice I/11 územím Opava – Opava, Komárov; úsek 
čtyřpruhové komunikace, územně nestabilizovaný koridor, zpracovaný 
momentálně variantně jako jižní a severní obchvat a průchod územím 
Komárova (územní rezerva, označení v ÚAP MSK 2015 – Dis35j, Dis35s 
a Dis35p); čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 
Průchod silnice I/11 územím Nové Sedlice – Suché Lazce (označení 
v ZÚR MSK – DZ1); čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 
Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Pusté Jakartice – Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
Silnice I/56 – severní obchvat Opavy (označení v ZÚR MSK – D54); 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 
Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/56 
v úseku Opava – Ludgeřovice (označení v ZÚR MSK – D55); 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 
Východní část jižního obchvatu Opavy – dokončení; dvoupruhová,  
směrově nedělená silnice II. třídy 
 Západní části jižního obchvatu Opavy (označení v ZÚR MSK – DZ2); 
dvoupruhová,  směrově nedělená silnice II. třídy 
směrová korekce a návrhy okružních křižovatek na silnici III/4641 – 
Opava  
návrh okružní křižovatky na silnici III/4611 – Opava  
návrh okružní křižovatky na silnici III/01130 – Opava  
přeložka silnice III/01129 v rámci napojení na východní část severního 
obchvatu Opavy 
návrh silnice III. třídy – propojení ulice Rolnická na východní část 
severního obchvatu Opavy (ulice Pekařská)  

Železniční doprava Optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava, 
východ – Krnov 
Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava, Svinov – Opava, 
východ 
Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 317 Opava, východ – 
Hlučín 
Optimalizace regionální tratě č. 315 
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Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava – 
státní hranice ČR/Polsko 
Cyklostezka Oldřišov – Opava 
Cyklostezka Kylešovice – Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí 
Cyklotrasa Jakartovice – Litultovice – Otice - Opava 
Cyklotrasy a cyklostezky navržené v Územním plánu Opava 
Cyklotrasy a cyklostezky navržené v rámci  Plánu udržitelné městské 
mobility Opava 

 

Otice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy smíšené venkovského území 
Plochy pro podnikání rušivého charakteru 
Plochy rekreace 
Plochy pro sport 
Plochy pro technickou infrastrukturu 
Plochy pro dopravní infrastrukturu 

Silniční doprava Západní část jižního obchvatu města Opavy – dvoupruhová směrově  
nedělená silnice II. třídy  
Přeložka silnice II/443 – jihovýchodní obchvat Otic;  dvoupruhová 
směrově nedělená silnice II. třídy   

Železniční doprava Optimalizace regionální tratě č. 315 
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezka Hradec nad Moravicí – Opava – státní hranice ČR/Polsko 

Cyklotrasa  Jakartovice - Litultovice - Otice – Opava 
Cyklotrasy navržené v územním plánu obce 

 

Pustá Polom Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb, 
tělovýchova a sport) 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (účelové komunikace) 
Plochy technické infrastruktury 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné) 
Plochy pro  zemědělskou a lesnickou výrobu, pro drobnou výrobu a 
výrobní služby 
Plochy vodní a vodohospodářské 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  
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Raduň Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy smíšené obytné 
Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
Plochy smíšené výrobní 

Silniční doprava Průchod silnice I/11 územím Opava – Opava, Komárov; úsek 
čtyřpruhové komunikace, územně nestabilizovaný koridor, zpracovaný 
momentálně variantně jako jižní a severní obchvat a průchod územím 
Komárova (označení v ÚAP MSK 2015 – Dis35j, Dis35s a Dis35p); 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy – severovýchodním 
okrajem území obce vedena její jižní varianta 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Skřípov Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb, 
tělovýchova a sport) 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy a specifické) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku) 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné a bez rozlišení) 
Plochy výroby a skladování, zemědělské a lesnické výroby, drobné 
výroby a výrobních služeb 

Silniční doprava Přeložka silnice II/463 – západní obchvat obce; územní rezerva pro 
vybudování  dvoupruhové směrově  nedělené silnice II. třídy  
Směrová korekce úseku silnice II/464 – územní rezerva pro vybudování  
dvoupruhové směrově  nedělené silnice II. třídy  

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Slavkov Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy rekreace specifických forem, zahrádkářské osady 
Plochy občanského vybavení a plochy pohřebišť a souvisejících služeb 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy a specifické) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku) 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné a bez rozlišení) 
Plochy drobné výroby a výrobních služeb 

Silniční doprava Přeložka silnice III/46011 – západní obchvat Slavkova; územní rezerva 
pro dvoupruhovou směrově nedělenou silnici III. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy Cyklotrasa Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava 
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Služovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy smíšené obytné 
Plocha hřbitova 
Plochy průmyslové výroby, skladů 
Plocha pro tělovýchovu a sport (sportovní areál) 

Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Pusté Jakartice – Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
Směrová korekce silnice III/04612 – Služovice, Vrbka;   dvoupruhová 
směrově nedělená silnice III. třídy   

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

Problémy a náměty 
k řešení 

Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 
Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky   silnice I/46 
Cyklostezka Služovice – Opava 
Cyklostezka Služovice – místní část Vrbka 

 

Sosnová Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy  

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Stěbořice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy rekreace 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb, 
tělovýchovy a sportu, komerčních zařízení) 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku) 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné, smíšené 
vesnické a bez rozlišení) 
Plochy výroby a skladování a plochy pro drobné výroby a výrobních 
služeb 
Plochy vodní a vodohospodářské 
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Silniční doprava Směrová korekce silnice III/46012; dvoupruhová směrově nedělená  
silnice III. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Štáblovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy individuálního bydlení 
Plochy občanského vybavení 
Území pro podnikání rušivého charakteru 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Štítina Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení  
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku) 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy a koridory smíšeného využití (bez rozlišení) 
Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 
Plochy vodní a vodohospodářské 

Silniční doprava Přeložka silnice II/467 do západního obchvatu Štítiny (územní rezerva, 
označení v ZÚR MSK – D535) v kategorii dvoupruhové směrově 
nedělené silnice II. třídy 

Železniční doprava Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava, Svinov – Opava, 
východ 

Cyklostezky, cyklotrasy Cyklostezky navržené v územním plánu obce 

 

Těškovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení v rodinných domech 
Plochy rekreace a sportu 
Plochy výroby, řemeslné výroby, podnikatelských aktivit a technického 
vybavení 

Silniční doprava Směrová korekce silnice II/465; územní rezerva pro dvoupruhovou 
směrově nedělenou silnici II. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  
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Uhlířov Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb) 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy a účelové 
komunikace) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku, 
technického zabezpečení obce a bez rozlišení) 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné a koridory bez 
rozlišení) 
Plochy výroby a skladování 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Velké Heraltice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení (plochy pohřebišť a souvisejících služeb, 
tělovýchovy a sportu) 
Plochy a koridory dopravní infrastruktury (silniční dopravy, bez 
rozlišení a účelové komunikace) 
Plochy technické infrastruktury (pro vodní hospodářství, energetiku a 
bez rozlišení) 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy a koridory smíšeného využití (smíšené obytné a bez rozlišení) 
Plochy výroby a skladování a plochy pro drobné výroby a výrobních 
služeb 
Plochy vodní a vodohospodářské, vodohospodářské plochy a koridory 

Silniční doprava Přeložka silnice I/11 v Horních Životicích (označení v ZÚR MSK – D22); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice I/11 – severní obchvat Malých Heraltic (označení v ZÚR 
MSK – D23); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
Přeložka silnice I/11 – severní obchvat Velkých Heraltic (označení 
v ZÚR MSK – D24); dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  
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Velké Hoštice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy bydlení v rodinných domech 
Plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura a  komerčního 
charakteru) – hřbitovy, tělovýchovná a sportovní zařízení 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy výroby a skladování – s rušivými vlivy, drobná a řemeslná 
výroba bez škodlivých vlivů 
Plochy dopravní infrastruktury 
Plocha poldru 

Silniční doprava Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 
v úseku Pusté Jakartice – Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); 
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 
Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/56 
v úseku Opava – Ludgeřovice (označení v ZÚR MSK – D55); 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

Železniční doprava Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 317 Opava, východ – 
Hlučín 

Cyklostezky, cyklotrasy  

 

Vršovice Stručný popis záměru 

Rozvojové plochy Plochy pro bydlení individuální 
Plochy občanského vybavení, pro tělovýchovu a sport 
Plochy pro energetiku 
Plochy technického zabezpečení obce 
Plochy veřejných prostranství 
Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

Silniční doprava  
Železniční doprava  
Cyklostezky, cyklotrasy  
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7.4 Rozbor požadavků na návrh nových zastavitelných ploch 
vyplývajících z územních plánů 

V rámci analytických prací byly u územních plánů SO ORP Opava bilancovány návrhy nových 
zastavitelných ploch. Návrhy nových ploch v územních plánech jednotlivých obcí vykazují značné 
odlišnosti, které jsou dány: 

 

1. Objektivně rozdílnými podmínkami obcí, tj. zejména skutečností, že v obci existuje značná 
poptávka po bydlení, nebo obec dále posiluje podmínky pro podnikání. 

2. Subjektivním rozhodnutím obce o dalším směřování jejího rozvoje, např. na základě 
koncepce rozvoje obce, oborových dokumentů – komunitních plánů, koncepce rozvoje 
školství apod.. 

3. Zájmy komerčních investorů, od velkých investorů – firem až po jednotlivé občany, kteří 
chtějí „zhodnotit“ své pozemky. 

 

Dlouhodobě existuje diskuse nad rozsahem navrhovaných ploch. Nadměrný rozsah navrhovaných 
ploch, nadměrný rozvoj obce se může, negativně dotknout všech tří pilířů – podmínek udržitelného 
rozvoje území: 

 

 Pilíř životního prostředí je někdy pojímán jako hlavní „ohrožený“ pilíř, zejména s ohledem 
na zájmy ochrany přírody. 

 Pilíř hospodářských podmínek je zejména pod objektivním tlakem vyvolaných a prahových 
investic, v územních plánech je velmi často pomíjen problém urbanistické ekonomie využití 
území – náklady na přípravu jednotlivých lokalit k zástavbě se výrazně liší jak z hlediska obce, 
tak z hlediska investorů. Často opomíjenou skutečností je fakt, že např. další nadměrný rozvoj 
zejména rekreační ale i obytné funkce může snižovat předpoklady a rentabilitu podnikání 
v cestovním ruchu, snižovat cenu nemovitostí (viz návaznost podkapitoly o bydlení a 
rekreaci). 

 Zcela opomíjenými jsou obvykle dopady na pilíř soudržnosti obyvatel území – ať už důvodů 
teoretických východisek (hodnocení soudržnosti se mnohdy redukuje pouze na vývoj počtu 
obyvatel, věkové struktury apod.) či praktických - opomíjení názorů obyvatel (v rozporu 
s Evropskou úmluvou o krajině), které mnohdy vykazují odlišnosti od skupinových zájmů 
investorů, ale i tzv. „ochránců životního prostředí“.  

 

V následující tabulce je uveden rozsah zastavitelných ploch vymezených v územních plánech obcí 
(plochy odvozeny z grafických příloh územních plánů, bez promítnutí změn a doplňků, tj. jedná se o 
plochy orientační, avšak poskytující základní a srovnatelný přehled  podle zvoleného funkčního využití 
území). 

 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

187 
 

 

Tabulka 7.4.1: Návrh zastavitelných ploch v územních plánech obcí SO ORP Opava podle funkčního využití 

 Název obce 

Výměra 
obce  

v ha 

Počet 

obyvat
el 1.1. 
2016 

Plochy 

bydlení 

v ha 

Plochy 
občanského 

vybavení + sport 
v ha 

Plochy 
výroby v 

ha 

Plochy 
rekreace 

v ha 

Návrhové 
plochy  

Celkem v ha 

Branka u Opavy 692 1 101 7,96 0,43 6,89 0 15,28 

Bratříkovice 374 154 0,35 0,51 1,62 1,7 4,18 

Brumovice 2 553 1 500 19,62 2,74 29,57 0,7 52,63 

Budišovice 701 706 12,85 0,82 2,75 0 16,42 

Dolní Životice 1 126 1 074 17,16 0,13 37,4 0 54,69 

Háj ve Slezsku 1 379 3 272 23,49 6,35 21,43 2,05 53,32 

Hlavnice 1 109 640 0,51 1 4,27 4,68 10,46 

Hlubočec 938 588 20,27 0 6,47 0 26,74 

Hněvošice 616 1 019 9,37 1,3 1,84 0 12,51 

Holasovice 1 623 1 370 22,28 8,26 19,31 0,36 50,21 

Hrabyně 1 001 1 167 10,98 3,27 3,65 0 17,9 

Hradec n. M.  4 396 5 416 33,94 8,27 7,03 0 49,24 

Chlebičov 362 1 127 8,59 1,01 0,85 0 10,45 

Chvalíkovice 446 679 11,7 1,2 1,05 0 13,95 

Jakartovice 5 004 1 045 15 5,1 4,92 19,47 44,49 

Jezdkovice 360 235 3,67 2,51 1,55 0,13 7,86 

Kyjovice 693 831 12,9 0 0,31 0 13,21 

Lhotka u Litul. 507 189 3,08 0,34 0,82 3,15 7,39 

Litultovice 1 035 918 9,04 1,23 6,85 0,56 17,68 

Mikolajice 740 286 6,93 0,49 1,75 0 9,17 

Mladecko 265 152 5,25 0,72 1,13 1,03 8,13 

Mokré Lazce 1 057 1 136 12,61 1,57 1,75 4,48 20,41 
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Neplachovice 573 947 4,57 2,47 1,38 0 8,42 

Nové Sedlice 158 498 2,75 0,8 3,48 0 7,03 

Oldřišov 1 578 1 365 12,61 0 5,47 0 18,08 

OPAVA 9 061 57 676 261,53 49,44 140,23 50,16 501,36 

Otice 720 1 418 11,36 0,78 11,29 0 23,43 

Pustá Polom 1 658 1 413 13,98 5,68 10,62 0,55 30,83 

Raduň 802 1 052 12,46 0,91 0,42 0 13,79 

Skřipov 2 022 1 027 7,65 0,8 5,13 0 13,58 

Slavkov 1 104 1 955 27,21 1,97 1,76 5,46 36,4 

Služovice 599 819 12,47 1,3 7,86 0 21,63 

Sosnová 1 302 409 Obec nemá platný územní plán. 0 

Stěbořice 1 776 1 450 11,85 5,49 5,02 1,33 23,69 

Štáblovice 1 037 650 6,58 2,69 0,47 0 9,74 

Štítina 303 1 241 6,7 0,98 2,16 0 9,84 

Těškovice 917 827 5,59 0,26 1,13 0 6,98 

Uhlířov 387 335 7,45 0,28 0,65 0 8,38 

Velké Heraltice 3 929 1 632 13,37 0,6 3,76 0 17,73 

Velké Hoštice 1 004 1 825 11,89 8,53 3,23 0 23,65 

Vršovice 794 502 4,19 0,23 0,87 0 5,29 

 Celkem 
56701 

101 
646 

701,76 130,46 368,14 95,81 1296,17 

 

Z tabulky je patrné, že : 

 

1) Celkový podíl navrhovaných ploch tvoří cca 2,3% z výměry SO ORP a cca 12,8 m2 na obyvatele 

2)Podíl města Opavy – 501 ha z celkové plochy 1296 ha za SO ORP Opava, je menší než podíl na počtu 
obyvatel, občanské vybavení a sport zde vykazují absolutně značné plochy, v zásad však 
proporcionální k významu města  
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3) Největší variabilita je u nabídky ploch pro rekreaci a výrobu, což odpovídá i diferencovaným 
podmínkám území 

 

V další tabulce je provedeno srovnání jednotlivých funkčních ploch v přepočtu na obyvatele 
jednotlivých obcí, kterou  je možno omezeně poměřovat relativní rozsah záměrů, rozvoje. 

 

Tabulka 7.4.2: Srovnání zastavitelných ploch v územních plánech obcí SO ORP Opava podle funkčního využití 
a v přepočtu na 1000 obyvatel obcí a plochu obcí 

 Název obce 

Podíl 
zastavitelných  

ploch celkem na  

výměře obce 

Počet 

obyvatel 
1.1. 

2016 

Plochy 

bydlení 

 

Plochy 
občanského 
vybavení + 

sport 

Plochy 
výroby  

Plochy 
rekreace  

Návrhové 
plochy  

celkem  

 
v %  hektarů na 1000 obyvatel 

Branka u Opavy 2,2% 1 101 7,2 0,4 6,3 0,0 13,9 

Bratříkovice 1,1% 154 2,3 3,3 10,5 11,0 27,1 

Brumovice 2,1% 1 500 13,1 1,8 19,7 0,5 35,1 

Budišovice 2,3% 706 18,2 1,2 3,9 0,0 23,3 

Dolní Životice 4,9% 1 074 16,0 0,1 34,8 0,0 50,9 

Háj ve Slezsku 3,9% 3 272 7,2 1,9 6,5 0,6 16,3 

Hlavnice 0,9% 640 0,8 1,6 6,7 7,3 16,3 

Hlubočec 2,9% 588 34,5 0,0 11,0 0,0 45,5 

Hněvošice 2,0% 1 019 9,2 1,3 1,8 0,0 12,3 

Holasovice 3,1% 1 370 16,3 6,0 14,1 0,3 36,6 

Hrabyně 1,8% 1 167 9,4 2,8 3,1 0,0 15,3 

Hradec n. M.  1,1% 5 416 6,3 1,5 1,3 0,0 9,1 

Chlebičov 2,9% 1 127 7,6 0,9 0,8 0,0 9,3 

Chvalíkovice 3,1% 679 17,2 1,8 1,5 0,0 20,5 

Jakartovice 0,9% 1 045 14,4 4,9 4,7 18,6 42,6 

Jezdkovice 2,2% 235 15,6 10,7 6,6 0,6 33,4 
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Kyjovice 1,9% 831 15,5 0,0 0,4 0,0 15,9 

Lhotka u Litul. 1,5% 189 16,3 1,8 4,3 16,7 39,1 

Litultovice 1,7% 918 9,8 1,3 7,5 0,6 19,3 

Mikolajice 1,2% 286 24,2 1,7 6,1 0,0 32,1 

Mladecko 3,1% 152 34,5 4,7 7,4 6,8 53,5 

Mokré Lazce 1,9% 1 136 11,1 1,4 1,5 3,9 18,0 

Neplachovice 1,5% 947 4,8 2,6 1,5 0,0 8,9 

Nové Sedlice 4,4% 498 5,5 1,6 7,0 0,0 14,1 

Oldřišov 1,1% 1 365 9,2 0,0 4,0 0,0 13,2 

OPAVA 5,5% 57 676 4,5 0,9 2,4 0,9 8,7 

Otice 3,3% 1 418 8,0 0,6 8,0 0,0 16,5 

Pustá Polom 1,9% 1 413 9,9 4,0 7,5 0,4 21,8 

Raduň 1,7% 1 052 11,8 0,9 0,4 0,0 13,1 

Skřipov 0,7% 1 027 7,4 0,8 5,0 0,0 13,2 

Slavkov 3,3% 1 955 13,9 1,0 0,9 2,8 18,6 

Služovice 3,6% 819 15,2 1,6 9,6 0,0 26,4 

Sosnová 0,0% 409 Obec nemá platný územní plán. 

Stěbořice 1,3% 1 450 8,2 3,8 3,5 0,9 16,3 

Štáblovice 0,9% 650 10,1 4,1 0,7 0,0 15,0 

Štítina 3,2% 1 241 5,4 0,8 1,7 0,0 7,9 

Těškovice 0,8% 827 6,8 0,3 1,4 0,0 8,4 

Uhlířov 2,2% 335 22,2 0,8 1,9 0,0 25,0 

Velké Heraltice 0,5% 1 632 8,2 0,4 2,3 0,0 10,9 

Velké Hoštice 2,4% 1 825 6,5 4,7 1,8 0,0 13,0 

Vršovice 0,7% 502 8,3 0,5 1,7 0,0 10,5 

 Celkem 2,3% 101 646 6,9 1,3 3,6 0,9 12,8 

 

Předchozí tabulka dokumentuje  
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1) Nejintenzivnější dopady z hlediska podílu dotčených ploch obce byly zjištěny v Opavě (v sídle 
s nejvyšší hustotou osídlení) , následují obce Dolní Životice (velké návrhy ploch výroby), následují 
Nové Sedlice a Háj ve Slezsku (v úvahu je potřeba vzít zkreslení malou výměrou obcí), viz další 
přepočet návrhu ploch na 1000 obyvatel.   

2) Při přepočtu intenzity návrhu zastavitelných ploch na 1000 obyvatel se potvrzuje 2. nejvyšší pozice 
obce Dolní Životice,  za Mladeckem (velká rozsah ploch pro bydlení srovnatelný s Hlubočcem – 3. 
Pozice v rámci SO ORP Opava) 

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

4) Vysoká intenzita bytové výstavby v některých obcích  SO ORP Opava – nejvyšší u obcí Budišovice, 
Slavkov, Štáblovice, Otice, Nové Sedlice  výrazněji nekoreluje s intenzitou návrhu ploch pro bydlení – 
1. V pořadí Mladecko. následují Hlubočec, Mikolajice, Uhlířov, teprve na 5. místě je obec Budišovice.  
Je otázkou nakolik je tak „brzděn“ další (objektivně nadměrný tlak na výstavbu) v této obci ?   

 

V minulosti byl často (na základě nejrůznějších přístupů) kritizován zejména návrh rozsahu nových 
ploch pro bydlení. Obvykle lépe akceptovány jsou návrhy ploch pro podnikání. Současná situace 
posuzování přiměřenosti těchto ploch je problematická zejména: 

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

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

Závěry:  

 

Analýza návrhu zastavitelných ploch v územních plánech do značné míry ukazuje na rozdílný přístup 
jednotlivých územních plánů k návrhu nových ploch, zejména pro rekreaci, občanské vybavení a 
výrobu. Diferenciace je dána jak objektivními činiteli, tak i subjektivními politickými rozhodnutími na 
úrovni obcí. Otázkou zůstává zejména  koordinace významnějších záměrů v mikroregionech na které 
mají tyto záměry diferencovaný dopad.  Vlastní dopady na volnou krajinu je nemožné obecně – 
v rámci kraje, ČR provést, zhodnotit s ohledem na absenci dat, ale i metodickou nevyjasněnost (viz. 
např. politické rozhodování při alokaci průmyslových zón).  
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8 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území 

8.1 Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi, suchem 

Předkládaná studie se bude v dané kapitole věnovat problematice vodního hospodářství v krajině, 
konkrétně retenční a akumulační schopnosti území, ekologickému stavu vodních útvarů povrchových 
vod, využitím vod (odběry) a ochraně před nepříznivými účinky vod (před povodněmi a suchem).  

8.1.1 Podstatné podklady pro zpracování studie 

Studie proveditelnosti 

V programovacím období 2007 – 2013 pro využití fondů EU z Operačního programu Životní prostředí 
byly na území SO ORP Opava zpracovány čtyři studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření řešící zlepšení protipovodňové a protierozní ochrany území, zvýšení 
retenční a akumulační schopnosti území a zvýšení prostupnosti území a krajinné diverzity, které 
budou důležitým podkladem pro zpracování územní studie krajiny.  

Objednateli těchto studií byly Mikroregion Hvozdnice, Mikroregion Opavsko-severozápad a města 
Opava a Hradec nad Moravicí. Celkem je v rámci studií proveditelnosti na území SO ORP zpracováno 
21 obcí o celkové rozloze 38 971 ha, což činí 68,7% plochy ORP. 

Studie jsou zpracovány podle Metodiky odboru ochrany vod MŽP, která stanovuje postup 
komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. 
Na základě podrobné analýzy území byla navržena řada opatření jak v ploše povodí, tak 
na samotných tocích. Následným projednáním těchto návrhů a posouzením realizovatelnosti byly 
vybrané prioritní návrhy zpracovány do konceptu DÚR. 

Studie jsou členěny na 3 základní části: 

1. Analytická část - přírodní poměry, analýzy eroze a toků, dostupné podklady, místní šetření aj. 
2. Návrhová část - návrhy opatření na tocích a v ploše povodí, jejich projednání 
3. Závěrečná část a vyhodnocení – dopracování prioritních opatření do konceptu DÚR. 

Dokumenty řeší protipovodňovou ochranu komplexně na větším území. Jsou podkladem pro zadání 
nových územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav, územních studií krajiny, ale také 
možných realizačních projektů v oblasti protipovodňové a protierozní ochrany a zlepšování životního 
prostředí. 
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Obrázek 8.1.1: Přehled studií realizovatelnosti PBPPO v SO ORP Opava 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí 
Mikroregionu Hvozdnice 

Zpracovatel:  EKOTOXA, s.r.o. + VIVA PROJEKT, s.r.o., 2012 

Zpracované území:  Dolní Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, 
Mikolajice, Mladecko, Otice, Slavkov, Štáblovice, Uhlířov 

Do konceptu DÚR byla zpracována opatření v obci Mladecko – protierozní meze, záchytné průlehy 
a stabilizace dráhy soustředěného odtoku, v obci Otice - revitalizace melioračního příkopu a zóna 
řízeného rozlivu, v obci Štáblovice – záchytný průleh. 

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí 
Mikroregionu Opavsko - severozápad 

Zpracovatel:  EKOTOXA, s.r.o. + VIVA PROJEKT, s.r.o., 2012 

Zpracované území:  Bratříkovice, Brumovice, Hlavnice, Holasovice, Neplachovice, Sosnová, 
Stěbořice, Úvalno (ORP Krnov) a Velké Heraltice 
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Do konceptu DÚR byla zpracována opatření v obci Brumovice záchytné průlehy, odvodňovací příkop 
a zatrubnění. V obci Sosnová protierozní mez, záchytné průlehy, zasakovací pás, revitalizace 
bezejmenného levostranného přítoku Hořiny a ochranné pásy kolem tohoto toku. 

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města 
Opavy 

Zpracovatel:  ATELIER FONTES, s.r.o. + EKOTOXA, s.r.o., říjen 2014 

Zpracované území:  Opava, Kateřinky, Jaktař, Kylešovice, Komárov, Podvihov, Suché Lazce, 
Držkovice, Vávrovice, Palhanec, Milostovice, Malé Hoštice, Vlaštovičky, Zlatníky 

Do konceptu DÚR byla zpracována opatření – „Malé Hoštice – Biocentrum u Kateřinského potoka“, 
„Malé Hošice – Průleh“, „Milostovice – Biokoridor“ a „Opava – protierozní opatření na Šibeniku“. 

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Hradec 
nad Moravicí 

Zpracovatelé:  EKOTOXA, s.r.o. + Šindlar, s.r.o., březen 2015 

Zpracované území:  Hradec nad Moravicí, Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, 
Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice 

Opatření, zpracovaná do konceptu DÚR: půdoochranná opatření v Bohučovicích a Žimrovicích, 
úpravy na bezejmenném levostranném přítoku Moravice v Brance a Hradci nad Moravicí, rozšíření 
koryta, revitalizace a suchá retenční nádrž na bezejmenném levostranném přítoku Moravice 
v Žimrovicích.  

Dále byly na území ORP Opava zpracovaná další studie na posouzení odtokových poměrů ve 
vybraných lokalitách obcí: Oldřišov, Hněvošice, Litultovice a Slavkov.  

Posouzení odtokových poměrů ve vybraných lokalitách v městysi Litultovice – cílem bylo posouzení 
odtokových poměrů a zpracování návrhu řešení ve dvou  lokalitách v severozápadní části obce, kde 
docházelo k nadměrnému odtoku povrchové vody do intravilánu obce. 

Posouzení odtokových poměrů pro obec Oldřišov – postupně byla zpracována dvě posouzení na dvou 
lokalitách na území obce, kde docházelo k nadměrnému odtoku povrchové vody do zástavby a 
doporučení a návrhy řešení protipovodňových.  

Posouzení odtokových poměrů ve vymezené části katastru obce Hněvošice a předběžný návrh řešení 
protipovodňových opatření. K jedné problémové lokalitě v katastru obce Hněvošice, která je 
problémová z hlediska tvorby povrchového odtoku, který se objevuje především v době 
přívalových srážek, byla sepsána doporučení s návrhem opatření minimalizující negativní dopady 
odtoku vod směřující k zástavbě obce Hněvošice. 
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Posouzení odtokových poměrů v obci Slavkov – ve dvou lokalitách, kde docházelo 
k nadměrnému odtoku povrchové vody do zástavby, byly posouzeny odtokové poměry a 
zpracovány návrhy řešení. 

Dalším důležitým zdrojem je strategický dokument v oblasti vodního plánování, Plán dílčího povodí 
Horní Odry15 zpracovaný na léta 2016 – 2021 (viz eagri.cz) podrobně analyzující vodní útvary 
povrchových a podzemních vod v zájmovém území a navrhující řadu opatření mj. na zlepšení vodního 
režimu krajiny a ochranu území před povodněmi a suchem.  

8.1.2 Retenční a akumulační schopnosti vodních útvarů na území SO ORP 
Opava 

V kapitole 5 plánu dílčího povodí jsou uvedeny oblasti s urychleným odtokem srážkových vod, 
na základě porovnávání objemu srážek a odtoků v rámci jednotlivých vodních útvarů. Ve všech 
vodních útvarech byl vypočítán tzv. faktor urychleného odtoku (U) dosahující hodnot v rozmezí 0 - 
700. Čím vyšší je hodnota daného faktoru, tím větší je riziko urychleného odtoku. Faktor je závislý 
na vlastnostech území (nadmořská výška, tvar reliéfu, sklon, hydrologické vlastnosti půd, geologie, 
způsob využití aj.). V SO ORP Opava se hodnoty faktoru U pohybují do hodnoty 50, v rámci celého 
povodí Horní Odry se jedná o SO ORP s nejmenšími hodnotami urychleného odtoku. Hodnoty faktoru 
U v jednotlivých vodních útvarech povrchových vod na území SO ORP Opava jsou uvedeny v tabulce 
níže.  

                                                             
15 https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/ 
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Tabulka 8.1.1: Faktor urychleného odtoku na území SO ORP Opava 

ID_VU 
Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Tok 
Plocha 
povodí 

ČHP Faktor U 

HOD_0180 18 Odra od toku Lubina po tok 
Opava 

Odra 106,4 2-01-01-1600 129 

HOD_0385_J 38 
Nádrž Kružberk na toku 
Moravice 

Moravice 49,4 2-02-02-0652 58 

HOD_0420 42 
Opava od Moravice po ústí 
do toku Odra Opava 185,8 2-02-03-0270 49 

HOD_0400 40 
Moravice od hráze nádrže 
Kružberk po ústí do toku Opava 

Moravice 170,6 2-02-02-0990 44 

HOD_0110 11 
Bílovka od pramene po ústí 
do toku Odra 

Bílovka 137,3 2-01-01-1232 35 

HOD_0290 29 
Opava od Opavice po Pilšťský 
potok včetně Opava 164,2 2-02-01-0890 34 

HOD_0390 39 
Hvozdnice od pramene po ústí 
do toku Moravice Hvozdnice 164,2 2-02-02-0940 34 

HOD_0260 26 
Čižina od pramene po ústí 
do toku Opava Čižina 102,5 2-02-01-0750 33 

HOD_0170 17 
Porubka od pramene po ústí 
do toku Odra Porubka 55,3 2-01-01-1592 25 

HOD_0270 27 
Heraltický potok od pramene 
po ústí do toku Opava 

Heraltický 
potok 50,5 2-02-01-0810 23 

HOD_0300 30 
Opava od toku Pilšťský potok 
po tok Moravice Opava 24,3 2-02-01-0910 23 

HOD_0280 28 
Velká od pramene po ústí 
do toku Opava Velká 39,9 2-02-01-0850 18 

HOD_0890 89 
Oldřišovský potok od pramene 
po státní hranici 

Oldřišovský 
potok 79,1 2-04-01-0110 14 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 

Dle plánu dílčího povodí by v oblastech s vyšší hodnotou faktoru U měly být podporovány veškeré 
aktivity vedoucí ke zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině. V rámci SO ORP Opava se jedná 
především o vodní útvar 18 Odra od toku Lubina po tok Opava, který však do SO ORP zasahuje pouze 
pramennou částí a nemá tudíž na zájmové území vliv. Relativně vyšší faktor U mají dále vodní útvary 
38, 42 a 40, viz obrázek níže. SO ORP Opava je ve srovnání s celým povodím Odry územím s poměrně 
vysokou retenční schopností. 
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Obrázek 8.1.2: Faktor urychleného odtoku ve vymezených vodních útvarech povrchových vod nacházejících 
se na území SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 

Plán dílčího povodí dále vyhodnocuje vodní útvary povrchových vod na základě jejich akumulační 
schopnosti a vymezuje oblasti s nedostatečnou mírou akumulace vody. Pro vyhodnocení akumulační 
schopnosti byly použity dva ukazatele – poměr průtoků Qa/Q300 (čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 
horší je akumulační schopnost území) a akumulační součinitel vodních nádrží (čím je hodnota 
koeficientu vyšší, tím je lepší akumulační schopnost území). Vodní útvar s vysokou hodnotou podílu 
Qa/Q300 a současně s malou hodnotou akumulačního součinitele lze považovat za území s malou 
a nedostatečnou schopností akumulace vody pro období nedostatku srážek. Takové hodnocení je 
provedeno v tabulce níže, kde je uvedena jak skupina vodních útvarů s nejvyšším podílem Qa/Q300d, 
tak skupina s nejnižší mírou akumulace ve vodních nádržích.  
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Tabulka 8.1.2: Akumulační schopnosti vodních útvarů povrchových vod na území SO ORP Opava 

ID_VU 
Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Koef_akum Qa_Q330 

HOD_0110 11 Bílovka od pramene po ústí do toku Odra 6,2 8,8 

HOD_0170 17 Porubka od pramene po ústí do toku Odra 1,3 9,5 

HOD_0180 18 Odra od toku Lubina po tok Opava 1,3 7,7 

HOD_0260 26 Čižina od pramene po ústí do toku Opava 2,5 5,7 

HOD_0270 27 Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava 1,6 7,6 

HOD_0280 28 Velká od pramene po ústí do toku Opava 2,6 6,3 

HOD_0290 29 Opava od Opavice po Pilšťský potok včetně 0,3 4,4 

HOD_0300 30 Opava od toku Pilšťský potok po tok Moravice 0,0 4,5 

HOD_0385_J 38 Nádrž Kružberk na toku Moravice 12,1 5,2 

HOD_0390 39 Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice 2,0 7,0 

HOD_0400 40 Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku 
Opava 

1,3 5,6 

HOD_0420 42 Opava od Moravice po ústí do toku Odra 0,5 4,6 

HOD_0890 89 Oldřišovský potok od pramene po státní hranici 2,2 9,1 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 

Ve sloupci Koef_akum (akumulační součinitel vodních nádrží) jsou vyznačeny vodní útvary, jejichž 
vodní nádrže (nad 1 ha) mají nízkou schopnost kompenzovat nedostatek přirozených akumulačních 
vlastností krajiny. Jedná se o vodní útvary 30, 29 a 42 v povodí řeky Opavy (viz výše). Ve sloupci 
Qa_Q330 (poměr průtoků Qa/Q300) jsou vyznačeny útvary mající relativně nižší akumulační 
schopnosti území. Jedná se o vodní útvary 17, 89 a 11. V těchto VÚ je dle plánů dílčích povodí právě 
zde vhodné přednostně uvažovat s případnými akumulačními a retenčními prostory. 
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Obrázek 8.1.3: Koeficient akumulace vod ve vodních nádržích na území SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016 
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Obrázek 8.1.4: Poměr průtoků Qa/Q330d ve vymezených vodních útvarech povrchových vod na území SO 
ORP Opava 

 

 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016. 

Problematické vodní útvary z hlediska nízké akumulační schopnosti území (30, 29, 42, 17, 89 a 11) 
budou předmětem návrhové části studie.  

Plán dílčího povodí navrhuje v problematických vodních útvarech pro zvýšení retenční schopnosti 
krajiny revitalizační a přírodě blízká protipovodňová opatření, a to v listech opatření. Opatření jsou 
zařazena do skupin A až C. Opatření správce povodí jsou uvedena v příslušných kapitolách níže. 
Pro zvýšení retenční schopnosti území uvádí správce konkrétní návrhy retenčních prostor, viz tabulka 
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech a mimo oblasti s významným 
povodňovým rizikem na území SO ORP Opava – navrhovaná v II. plánovacím cyklu v kapitole Území 
ohrožená povodněmi na území SO ORP Opava (listy opatření HOD217203, HOD217204, HOD217205).  
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8.1.3 Ekologický stav/potenciál útvarů povrchových vod v SO ORP Opava 

V České republice je velmi málo lidskou činností neovlivněných vodotečí. Přijetím Rámcové směrnice 
o vodách16 v roce 2000 jsme se zavázali dosáhnout dobrého stavu povrchových a podzemních vod 
a zabránit zhoršování jejich stavu. Konkrétně je cílem Směrnice dosáhnout dobrého ekologického 
a chemického stavu každého vodního útvaru do roku 2015, u umělých a silně ovlivněných vodních 
útvarů pak dobrého ekologického potenciálu.  

Cíle pro dosažení dobrého stavu vycházejí z hodnocení stavu útvarů povrchových vod. U vodních 
útvarů s nedosaženým stavem dobrý byly správci povodí stanoveny cíle vedoucí k dosažení 
uvedeného stavu. Ty jsou založeny na zlepšení stavu těch ukazatelů způsobujících nedosažení 
dobrého stavu. Cílem plánování v oblasti vod je dále ochrana a zlepšení stavu všech umělých (AWB) 
a silně ovlivněných (HMWB) vodních útvarů dosažením dobrého ekologického potenciálu a dobrého 
chemického stavu. Princip stanovení cílů je obdobný jako u přírodních útvarů (NWB), u kterých se 
stanovuje ekologický a chemický stav, viz výše.  

Narušení vodního režimu krajiny odráží stanovený ekologický stav/potenciál vodních útvarů. V území 
SO ORP Opava se nachází dva vodní útvary vyhodnocené jako silně ovlivněné, jedná se o vodní útvary 
pod pracovním číslem 386 Nádrž Kružberk na toku Moravice (díky existenci vodní nádrže) a útvar 30 
Opava od toku Pilšťský po tok Moravice. Potenciál k nápravě byl u obou vyhodnocen jako střední. 
Vodoteče v útvaru 30 jsou silně upravené až zkanalizované (Kateřinský potok, řeka Opava), což 
potvrzují i studie, které analyzovaly hydromorfologický stav toků17. Krom hydromorfologického stavu 
vodotečí je problémem především chemický stav vod (nebezpečné organické sloučeniny, nikl). Cíl 
v dosažení dobrého ekologického potenciálu vodního útvaru do roku 2015 se nezdařil, byl posunut 
do roku 2021.  

Žádný z vodních útvarů v území SO ORP či do území zasahujících nedosahuje stavu dobrý. Tři vodní 
útvary na území SO ORP byly dokonce vyhodnoceny jako zničené, jedná se o vodní útvary 11 Bílovka 
od pramene po ústí do toku Odra18, 27 Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava a 89 
Oldřišovský potok od pramene po státní hranici. Cílem dle správce povodí je zlepšit stav těchto útvarů 
alespoň do roku 2021. Vyhodnocené vodní útvary v SO ORP Opava z hlediska ekologického 
stavu/potenciálu jsou uvedeny v tabulce a na obrázku níže.  

                                                             
16 Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropské unie, ze dne 23. října 2000 
17 Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí horní Opavy (EKOTOXA 
s.r.o., Šindlar, s.r.o. a kol., 2007), Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na území města Opavy (ATELIER FONTES, s.r.o., EKOTOXA, s.r.o., 2014) 
18 V SO ORP se nachází pouze pramenná, zachovalá část povodí. 
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Tabulka 8.1.3: Ekologický stav/potenciál vodních útvarů povrchových vod nacházejících se či zasahujících 
do SO ORP Opava 

Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Reprezentativní profil 
Ekologický 
stav/potenciál 

11 Bílovka od pramene po ústí do toku 
Odra 

Bílovka v místě ústí do Odry (mimo SO 
ORP) 

zničený 

17 
Porubka od pramene po ústí do toku 
Odra 

Porubka v místě ústí do Odry (mimo 
SO ORP) 

poškozený 

18 Odra od toku Lubina po tok Opava 
Odra v místě soutoku s řekou Opavou 
(mimo SO ORP) střední 

26 
Čižina od pramene po ústí do toku 
Opava 

Čižina v místě ústí do Opavy střední 

27 
Heraltický potok od pramene po ústí 
do toku Opava 

Heraltický potok v místě ústí 
do Opavy zničený 

28 
Velká od pramene po ústí do toku 
Opava Velká v místě ústí do Opavy poškozený 

29 
Opava od Opavice po Pilšťský potok 
včetně 

Opava v místě soutoku s Pilšťským 
potokem střední 

30 
Opava od toku Pilšťský potok po tok 
Moravice Opava v místě soutoku s Moravicí střední 

38 Nádrž Kružberk na toku Moravice 
Moravice v místě hráze vodní nádrže 
Kružberk (mimo SO ORP) střední 

39 
Hvozdnice od pramene po ústí 
do toku Moravice Hvozdnice v místě ústí do Moravice poškozený 

40 
Moravice od hráze nádrže Kružberk 
po ústí do toku Opava Moravice v místě ústí do Opavy střední 

42 
Opava od Moravice po ústí do toku 
Odra 

Opava v místě ústí do Odry (mimo SO 
ORP) střední 

89 Oldřišovský potok od pramene 
po státní hranici 

Oldřišovský potok v místě soutoku se 
Strahovickým potokem (mimo SO 
ORP) 

zničený 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016 
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Obrázek 8.1.5: Ekologický stav/potenciál vodních útvarů povrchových vod v SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 

Zvýšení kapacity koryt, které zabrání rozlivu toku do niv, bylo provedeno téměř u všech vodních toků 
v SO ORP Opava. Uvedený stav odráží hodnocení vodních toků hydromorfologickou analýzou, z níž 
vyplynula řada úseků se středním a poškozeným stavem. Nápravná opatření by měla být směřována 
právě do těchto úseků. Často se hydromorfologicky nevyhovující úseky toků nacházejí v obcích, což 
naráží na nedostatek prostoru pro revitalizační opatření, vysoké náklady a vlastnické vztahy. Přesto 
lze v současné době čerpat ze zkušeností řady úspěšných intravilánových revitalizací mj. 
zatraktivňujících město (viz etapa II.A v rámci zkapacitnění Moravy v Olomouci, intravilánové 
revitalizace v Bavorsku aj.) a také z dotačních titulů poskytujících značný finanční příspěvek. 
Zemědělská půda již není předmětem ochrany před povodněmi.  

Problémem zůstává situování opatření (retenční, akumulační, hrazení bystřin) do zachovalých (velmi 
dobrých) horních částí povodí, kde opatření může zhoršit stávající dobrý ekologický stav. Ohrožení 
těchto úseků vyplývá i z cílů správců vodních toků v lesích, jejichž hlavní prioritou je dle PDP zajištění 
stability koryt toků před boční a hloubkovou erozí, což jsou opatření, která silně zasahují 
do hydromorfologie koryt.  
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Na národní úrovni existuje tzv. Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP 2009, aktualizace 2014), 
jejíž snahou je snížit míru fragmentace vodních toků danou neprůchodností a nadměrným množstvím 
příčných překážek v tocích. Koncepce vymezuje migračně významné toky, a to ve dvou rovinách – 
nadregionální prioritní biokoridory s mezinárodním významem a národní prioritní úseky toků 
na úrovni ČR. Do SO ORP Opava zasahuje národní prioritní úsek řeky Opavy od ústí do Odry po soutok 
s Moravicí. Úsek byl vymezen z důvodu výskytu podoustve říční (program repatriace). Do uvedeného 
úseku je potřeba směřovat návrhy a prostředky ke zvýšení migrační prostupnosti toku, což je 
naplňováno, viz níže. 

Plán dílčího povodí Horní Odry navrhuje v rámci dané problematiky pro vodní útvary povrchových 
vod opatření zařazená do listů opatření A až C19, od konkrétních až po koncepční. Opatření uvedená 
v listech opatření typu A na území SO ORP jsou následující: 

 HOD212027 Hradec nad Moravicí – přírodě blízká protipovodňová opatření (vodní útvar č. 40) 
 HOD212104 Opava, Jilešovice – zřízení rybího přechodu na jezu v Jilešovicích (vodní útvar č. 42) 
 HOD212105 Opava, Háj ve Slezsku – zřízení rybího přechodu na jezu v Háji (vodní útvar č. 42) 
 HOD212106 Opava, Smolkov – zřízení rybího přechodu na jezu ve Smolkově (vodní útvar č. 42) 
 HOD212107 Opava, Lhota u Opavy – zřízení rybího přechodu na jezu ve Lhotě (vodní útvar 

č. 42) 

Daného tématu se týká i následující opatření typu B: 

 HOD220501 Průzkumný monitoring (celé povodí Horní Odry) – zjišťování nevyhovujícího 
ekologického stavu toků 

K tématu se dále vážou následující opatření typu C: 

 CZE212001 Obnova přirozených koryt vodních toků – eliminace negativních vlivů technických 
úprav vodních toků (celé povodí Horní Odry) 

 CZE212002 Zprůchodnění říční sítě – novelizace legislativy, metodické vedení vodoprávních 
úřadů, dosažení environmentálních cílů stanovených k roku 2021 z hlediska kontinuity říčních 
systémů 

 CZE215001 Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady) 
– zlepšení sledování, hodnocení a celkové začlenění oblastí vymezených pro ochranu stanovišť 
nebo druhů a mokřadů do NPP 

Opatření typu A jsou znázorněna na obrázku níže. 

                                                             
19 Návrhy v listech opatření typu „A“ – opatření řešící konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem. 
Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a většinou vychází z již 
zpracovaných materiálů. Jsou označeny zkratkou MOV, DYJ či HOD. Návrhy v listech opatření typu „B“ – obecná 
opatření identifikující problém, ale vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) nenavrhují konkrétní 
řešení. Jsou označeny zkratkou MOV, DYJ či HOD. Návrhy v listech opatření typu „C“ – obecně chápaný problém 
(vliv) bez územní specifikace, který nelze řešit konkrétním opatřením, ale pouze na úrovni nových návrhů 
právních předpisů. Jsou označeny zkratkou CZE. 
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Obrázek 8.1.6: Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů na území 
SO ORP Opava 

 

 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016. 

Zlepšením hydromorfologického stavu vybraných vodních toků na území SO ORP Opava se také 
zabývalo pět studií přírodě blízkých protipovodňových opatření (viz soupis podkladů na začátku této 
kapitoly) Analyzovány byly vodní toky Opava, Velká, Heraltický potok, Čižina, Hvozdnice, Litultovický 
potok, Hořina se dvěma levostrannými přítoky, Herlička, Hošťata, Kateřinský potok, Pilšťský potok, 
Strouha, Moravice, Záviliší potok, Hradečná se dvěma bezejmennými přítoky, Meleček, bezejmenný 
vodní tok pramenící pod Benkovicemi a bezejmenný vodní tok pramenící v lesním komplexu Hanuše.  

Problematické vodní útvary (reprezentativní profily) z hlediska nevyhovujícího ekologického 
stavu/potenciálu (nedosažený stav/potenciál dobrý, viz výše) budou předmětem návrhové části 
studie. 
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8.1.4 Odběry povrchových a podzemních vod na území SO ORP Opava 

Plány dílčích povodí hodnotí v jednotlivých vodních útvarech povrchových vod kvantitativní 
vodohospodářskou bilanci, a to porovnáním požadavků na zachování minimálních bilančních průtoků 
v toku s minimálními průměrnými měsíčními průtoky v hodnoceném bilančním profilu (se započtením 
všech vlivů hospodaření s vodou ve výše ležícím povodí). Povinnost sestavování vodohospodářské 
bilance vyplývá z legislativních předpisů (zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 431/2001 
Sb.) a provádí se v pravidelných časových cyklech pro minulý rok, současný stav a pro stav výhledový.  

Z hodnocení vyplývá, že nároky za období 1990 – 2012 u pitné vody poklesly o téměř 50 %, 
analogický trend byl zaznamenán také u nároků na odběry provozní vody pro průmysl. Bilanční 
hodnocení v oblasti v posledních letech ukazuje, že při naplnění všech současných požadavků 
na vodu jsou kvantitativně zachovány minimální bilanční průtoky v toku a nedochází v žádném 
z vodních útvarů (profilu) k napjatému bilančnímu stavu. Lokálně je ale možno za přísušku 
zaznamenat krátké stavy napjatosti na izolovaných profilech v důsledku přirozeného výskytu nízkých 
průtoků a při plném započtení odběrů podzemních vod. Ani ve výhledových obdobích k letům 2021 
a 2050 by na základě předpokládaných požadavků na odběry vod ve vodních útvarech povrchových 
vod nemělo dle správce povodí k napjatým bilančním stavům docházet. 

Z hlediska rizikovosti (nedosažení dobrého stavu) kvantity podzemních vod není u útvarů podzemních 
vod rozhodující velikost jednotlivých odběrů, ale celkové odebírané množství na hydrogeologický 
rajón, porovnané s dostupnými přírodními zdroji. Jako významné odběry byly označeny odběry 
podzemních vod nad 5l/s nacházející se v útvaru podzemních vod v nevyhovujícím kvantitativním 
stavu podle bilančního hodnocení. Území SO ORP Opava leží v hydrogeologickém rajónu Kulm 
Nízkého Jeseníku v povodí Odry a svrchním hydrogeologickém rajónu Kvartér Opavy. Oba uvedené 
rajóny nebyly z kvantitativního stavu jako rizikové vyhodnoceny. Odhad trendu vývoje odběrů 
podzemních vod vychází z analýzy 10-leté řady (2002 – 2012) hodnot odebíraného množství vod 
v dílčím povodí Horní Odry. Dle PDP se dá reálně předpokládat, že i nadále bude mít celkové množství 
odebíraných podzemních vod v dílčím povodí Horní Odry trend stagnace či mírného poklesu.  

Plán dílčího povodí Horní Odry navrhuje v rámci dané problematiky následující opatření typu C:  

 CZE205001 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod – úprava 
metodických dokumentů pro hodnocení stavu vodních útvarů 

 CZE216002 Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu – vymezování vodních útvarů 
s odběrem více než 10 m3 za den a vodních útvary s úvahou o zásobování obyvatel 
v budoucnosti 

Konkrétní návrhy v zajištění obyvatel pitnou vodou jsou mj. uvedeny v Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Moravskoslezského kraje a v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kde 
jsou vymezeny koridory pro vodovodní řady. Návrhy uvedené v těchto dokumentacích by měly 
respektovat a vycházet z návrhů plánů dílčích povodí, viz výše. Jelikož se jedná o opatření 
organizačního charakteru, nebude daná problematika předmětem návrhové části studie.   
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8.1.5 Sucho a vodní režim krajiny na území SO ORP Opava 

V posledních letech je věnována značná pozornost rizikům výskytu sucha, prognózám vývoje klimatu 
a dopadům sucha. Problematikou sucha se komplexně zabývá např. projekt Intersucho 
(http://www.intersucho.cz), který uvádí aktuální stav sucha včetně jeho dopadů. Při pohledu na vývoj 
sucha a predikce vývoje klimatu v rámci ČR je zřejmé, že také v SO ORP Opava se bude vyskytovat 
vyšší počet epizod sucha.  

Za stabilizaci odtoku z území může především podzemní voda, která je důležitou složkou 
ve vodohospodářské bilanci. Zejména v delších obdobích beze srážek jsou povrchové toky dotovány 
výhradně z vod podzemních. Výhodu tedy mají území, kde zásoby podzemních vod klesají relativně 
pomalu. V případě povrchových vod je za indikátor sucha považován průtok v toku, který poklesne 
pod hodnotu Q355d. Pro minimalizaci možných negativních následků sucha je dle PDP žádoucí důsledně 
dodržovat a kontrolovat předepsané zůstatkové průtoky v korytě pod vodními díly nebo povolenými 
odběry vody, jak jsou uvedeny v povoleních k nakládání s vodami a v příslušných manipulačních 
řádech. Zvláštním případem jsou energetické odběry pro MVE na tocích, kde se většinou ještě 
předepisuje zachování určitého minimálního přepadového množství vody přes jezové těleso. V roce 
2015 byl ukončen projekt pod názvem Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika 
a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství 
a údržby krajiny (VÚV TGM, v.v.i., WELL consulting s.r.o., Mendelova univerzita v Brně), jehož 
výstupem je mj. mapa rizika vysychání drobných vodních toků zařazující povodí IV. řádu do 3 
kategorií: malé riziko, střední riziko a velké riziko. Cca dvě třetiny území SO ORP je zařazeno k územím 
s velkým a středním rizikem vysychání. 

Obrázek 8.1.7: Riziko vysychání drobných vodních toků – výřez 

 

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i. (HEIS VÚV) 
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Na schopnost krajiny vyrovnat se suchem má významný vliv hospodaření v krajině. Podstatný je stav 
půd. Na narušení vodního režimu krajiny se v minulosti podepsaly i masivně prováděné meliorace 
půd. Meliorační zařízení jsou v současnosti v různém stavu – od plně funkčních až po nefunkční, často 
chybí i informace o evidovaných stavbách (typ odvodnění, situování drenážních výustí, kontrolních 
šachtic aj.). Řešení této problematiky tedy zůstává na lokální úrovni. Eliminací negativních funkcí 
odvodňovacích zařízení v krajině se zabývá metodická příručka MŽP20. Půdy s nedostatkem vláhy jsou 
náchylnější k větrné erozi. Řešení spočívá v aplikaci protierozních opatření na zemědělské půdě. 
Nedostatek vody v krajině je také problémem pro řadu rostlinných a živočišných společenstev, 
problémem je nedostatek periodických i stálých postranních tůní a mokřadů uchovávajících druhovou 
bohatost a ohrožené či vzácné druhy. Problémem urbanizované krajiny je nedostatečné využití 
srážkových vod. V praxi je bohužel častěji preferovaná varianta co nejrychlejšího odvedení srážkové 
vody do kanalizace či vodního toku před řízenou retencí a vsakováním srážek.  

V rámci projektu Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci 
a možná adaptační opatření (VÚV T.G.M., v.v.i., 2011) byl vypracován přehled zásadních adaptačních 
opatření, jež je možno uvažovat pro území ČR. Podrobně jsou tato opatření rozvedena a shrnuta 
v publikaci Hanela a kol. (2011): Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR 
a možná adaptační opatření. Publikace obsahuje tabulku všímající si dopadů jednotlivých 
adaptačních opatření na průtoky a krajinu. Na velikost průtoků ve vodních tocích má dle Hanela a kol. 
(2011) největší vliv hospodaření s vodními zdroji. Krom organizačních/legislativních opatření v podobě 
omezování odběrů v době sucha a efektivnějšího zacházení se zdroji vody existují opatření technická 
v podobě převodu vod mezi povodími a vodárenskými soustavami, v podobě zpětných převodů uvnitř 
povodí či v realizaci vodních nádrží se zásobní a retenční funkcí (viz Generel LAPV). Podstatnou roli 
hraje i ekologický stav vodních toků a niv, existence mělkých a členitých koryt s nenarušenou 
komunikací s údolní nivou (viz dotace toků podpovrchovou vodou v době sucha). 

V rámci prvního plánovacího období byla posouzena zabezpečenost užívání vod v období sucha. Dle 
POP Odry má stávající vodohospodářská bilance povodí Odry vysokou úroveň zabezpečenosti proti 
suchu s mírou 99,5 % pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, ale i pro průmysl provozní vodou. 
Pokud by nastaly predikované klimatické změny, její účinky by se více negativně projevily mimo 
dosah působnosti vodohospodářské soustavy povodí Odry (Kružberk, Slezská Harta, Olešná, 
Žermanice, Morávka a Šance). Bez vlivu klimatických změn by (podle modelových simulací) do roku 
2050 dnešní soustava zvládla i hypoteticky předpokládaný nárůst odběrů vody o 20 %, aniž by bylo 
třeba jejího dalšího doplnění o nové akumulace. Při změně hydrologie oblasti povodí v důsledku 
změny klimatu a při stagnaci odběrů na současných hodnotách by ale do roku 2050 mohlo dojít 
k narušení některých funkcí údolních nádrží v soustavě. Narušena by mohla být i možnost jejich 
spolupráce v soustavě. K zabránění realizace daného negativního scénáře je zapotřebí přípravy 
různých adaptačních opatření. Plán dílčího povodí Horní Odry navrhuje následující opatření typu C: 

 CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů – uvádí komplex opatření a doporučení 
pro snížení dopadů sucha 

Opatření k optimalizaci vodního režimu a ke snížení negativních důsledků sucha budou v návrhové 
části studie směřována především do problematických lokalit (oblasti s urychleným odtokem, oblasti 

                                                             
20 http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni 
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s nízkou retenční schopností, lokality s nadměrnou erozí, technicky upravené a zatrubněné toky, 
rozsáhlé nepřerušené bloky orné půdy, odvodněné plochy aj.). 

8.1.6 Území ohrožená povodněmi na území SO ORP Opava 

Krom plánů povodí byly zpracovány a schváleny také plány pro zvládání povodňových rizik, jež je 
možno stáhnout z Povodňového informačního systému MŽP (http://www.povis.cz/html/pzpr.htm) či 
z tzv. Centrálního datového skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik 
na stránkách http://hydro.chmi.cz/cds. V přílohách 8.1 plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe, Odry a Dunaje je uveden seznam oblastí s významným povodňovým rizikem. V seznamu je 
uveden odkaz na dokumentace jednotlivých OsVPR. Dokumentace obsahují charakteristiku území 
(hydrologické údaje, popis nivy včetně možnosti rozlivu toku), vyhodnocení povodňového nebezpečí 
a rizik pro jednotlivé obce, popis současného stavu – problému území a návrhy opatření. Pro oblasti 
s významným povodňovým rizikem se dále zpracovávají mapy povodňového nebezpečí a mapy 
povodňových rizik, viz http://cds.chmi.cz či http://www.povis.cz.  

V rámci povodí Dyje se nachází 10 oblastí s významným povodňovým rizikem, z toho 1 v SO ORP 
Opava, viz tabulka níže. 

Tabulka 8.1.4: Oblasti s významným povodňovým rizikem na území SO ORP Opava 

ID OsVPR Název OsVPR ID úseku Vodní tok Úsek Od - do (ř. km) Délka (km) 

HOD-02 Střední Opava 
POD-12 Opava Kravaře (jez Lhota) – 

Držkovice (stupeň) 
22,0 - 47,0 25,0 

POD-2 Moravice Ústí – Opava 
(železniční most) 

0,0 – 1,2 1,2 

Zdroj: MŽP, ČHMÚ a VÚV TGM, v.v.i., 2015 
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Obrázek 8.1.8: Oblasti s významnými povodňovými riziky na území SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016. 

Do oblasti s významnými povodňovými riziky spadají obce (obce s tzv. nepřijatelným povodňovým 
rizikem) Mokré Lazce, Opava, Štítina a Velké Hoštice. 

V oblastech s významným povodňovým rizikem jsou navržena opatření dvou základních typů, a to 
opatření obecná a konkrétní. Obecná opatření jsou aplikována ve všech obcích těchto oblastí a slouží 
především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní. Dokumentace OsVPR uvádí 
ideové návrhy případných protipovodňových opatření s vyčíslením orientačních nákladů k jejich 
realizaci a stanovením potenciálních škod spočívající v kvantitativním vyjádření povodňového rizika, 
včetně porovnání nákladů a přínosů případných protipovodňových opatření.  
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Plány pro zvládání povodňových rizik stanovují plochy v tzv. nepřijatelném riziku, což jsou plochy, 
u kterých dochází k nepřijatelné kombinaci vysokého nebo středního povodňového ohrožení s jejich 
zranitelností (způsob jejich využití, tzn. náchylnost ke vzniku významných škod při zasažení povodní). 
Krom obecných návrhů organizačního charakteru ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku jsou 
navrhována tato konkrétní opatření: 

 výstavba suché nádrže Stěbořice na toku Velká v ř. km 7,5 
 výstavba nádrže Nové Heřmínovy s objemem 16,15 mil. m3 a zkapacitnění koryta řeky Opavy 

od profilu nádrže po město Krnov a také pod ním – lokální ohrázování zástavby některých 
obcí 

 výstavba pravobřežní ochranné hráze podél řeky Opavy pro ochranu městské části Vávrovice  
 výstavba suché nádrže na levostranném bezejmenném přítoku Litultovického potoka v k. ú. 

Litultovice a Hlavnice 

V rámci plánu dílčího povodí byla vyhodnocena sídla nechráněná nebo nedostatečně chráněna před 
povodněmi. Jejich výčet je uveden v tabulce níže. 

Tabulka 8.1.5: Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi na území SO ORP 
Opava 

ID VÚ 
Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního 
útvaru 

Místo, lokalita Říční km Vodní tok 
Významné 

majetkové hodnoty 

HOD_0280 28 
Velká od pramene 
po ústí do toku 
Opava 

Opava, 
Stěbořice - 
Zlatníky 

4,5 Velká 

Zástavba v km 1,9 – 
9,0 (v km 0,0 – 1,9 
má městská část 
Opavy ochranu jen 
na Q20) 

HOD_0290 29 
Opava od Opavice 
po Pilšťský potok 
včetně 

Opava – Jaktař, 
Vávrovice 

43,4 Opava 
Zástavba 
a přemostění toku 
mezi ČR a PR 

Držkovice 45,4 Opava 
Zástavba rodinných 
domků 
s infrastrukturou 

Holasovice 49,5 Opava 
Zástavba rodinných 
domků 
s infrastrukturou 

HOD_0390 39 
Hvozdnice 
od pramene po ústí 
do toku Moravice 

Litultovice – 
Dolní Životice 

2,8 
Litultovický 
potok 

Zástavba rodinných 
domků 

HOD_0420 42 
Opava od Moravice 
po ústí do toku Odra Nové Sedlice 3,8 Sedlinka 

Krajská a obecní 
komunikace, rodinné 
domky, inž. sítě, 
mosty 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016  
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Navržená opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem, ale i mimo OsVPR, včetně 
opatření již zrealizovaných a probíhajících jsou uvedena v tabulkové části kapitoly 6 plánů dílčích 
povodí. Výčet navrhovaných opatření v aktuálním II. plánovacím období je uveden v tabulce níže. 

Tabulka 8.1.6: Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech a mimo oblasti s významným 
povodňovým rizikem na území SO ORP Opava – navrhovaná v II. plánovacím cyklu  

Pracovní 
číslo VÚ 

ID listu opatření a název 
opatření 

Ř. km  
(od – do) 

Předpokládaný 
způsob financování Poznámka 

22, 23, 26, 
29 

HOD217204 Opava a její přítoky 
v povodí „horní Opavy“, Nové 
Heřmínovy, Jelení, Krnov, 
Holasovice, Lichnov III a V – 
zřízení údolní nádrže Nové 
Heřmínovy na řece Opavě a 5 
suchých nádrží na přítocích řeky 
Opavy 

-  
(nad SO 

ORP) 

Třetí etapa 
PPO/ROP/OPŽP 

Součást horní Opavy, 
celkový náklad opatření 6 
651 mil. Kč včetně 
protipovodňových 
opatření (HOD217002) 
a revitalizací (HOD212011) 
a přeložky komunikace 
I/45 

22, 23, 29 

HOD217002 Opava, Holasovice 
až Nové Heřmínovy – příprava 
a realizace opatření na ochranu 
před povodněmi prostřednictvím 
úprav toků na horní Opavě 
(OD130131) 

49,0 – 87,5 
Třetí etapa 
PPO/ROP/OPŽP 

Součást horní Opavy, 
celkový náklad opatření 6 
651 mil. Kč včetně 
revitalizací (HOD212011) 
a retencí (HOD217201) 
a přeložky komunikace 
I/45 

23 
HOD218203/23 Suché Lazce – 
VN Sedlinka, odbahnění a úprava 
přelivných hran 

- - 
Navrhovatelem 
a nositelem opatření je 
podnik LČR, s.p. 

39 

HOD217205 levostranný přítok 
Litultovického potoka v ř. km 
2,05, Choltice – zhotovení suché 
nádrže 

2,5 Vlastní zdroje 

Odborná spolupráce 
správce povodí v rámci 
komplexních činností 
v dílčím povodí Horní Odry 

29 

HOD217103 Opava, Držkovice – 
individuální opatření 
na ohrožených objektech, příp. 
výkup nemovitostí 
za „reprodukční“ ceny 

45,2 – 45,6 
Soukromé 
prostředky/III. etapa 
PPP/ROP 

Předpokládané náklady se 
týkají souhrnně asi 10 
objektů 

29 
HOD217003 Opava, Vávrovice – 
zřízení PB hráze (OD130110) 

42,9 – 43,9 Třetí etapa PPO 
Včetně dostavby 
inundačního mostu 
na polském břehu 

28 
HOD217203 Velká, Stěbořice – 
zřízení suché nádrže 7,5 Třetí etapa PPO 

Zřízení nádrže současně se 
zkapacitněním koryta 
Velké za 42 mil. Kč 

28 
HOD218003 Velká, Opava 
Zlatníky Stěbořice – zkapacitnění 
a úprava toku II (OD130192) 

5,6 – 7,5 Třetí etapa PPO 

Dosažení protipovodňové 
ochrany současně 
s výstavbou suché nádrže 
ve Stěbořicích za 95 mil. Kč 

42 
HOD218009/9 Sedlinka, Nové 
Sedlice – zkapacitnění, 
stabilizace koryta 

2,5 – 5,2 
Využití programů 
státu a regionu  

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 
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Detailní informace o jednotlivých navržených opatřeních obsahují listy opatření. Navržená opatření 
typu A jsou znázorněna na obrázku níže.  

Obrázek 8.1.9: Protipovodňová opatření v oblastech a mimo oblasti s významným povodňovým rizikem 
na území SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 

Na území SO ORP Opava jsou dále navrhována opatření typu B a C podílející se na protipovodňové 
ochraně obcí. Daného tématu se týkají následující opatření typu B uvedená v PDP Horní Odry: 

 HOD217701 Záplavová území (celé povodí Horní Odry) – aktualizace stávajících a stanovování 
dalších záplavových území  

 HOD217702 Operativní opatření (celé povodí Horní Odry) – zřízení dalších limnigrafických 
automatických stanic, které povedou ke zlepšení hlásné služby (SN Stěbořice) 

 HOD218702 Krajinné plánování, přírodě blízká protipovodňová opatření (VÚ č. 11, 18, 28, 29, 
39, 40, 42) – realizace studií zabývajících se přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními 

Protipovodňovou ochranou území SO ORP Opava se taktéž zabývají Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Pro území SO ORP jsou všechna protipovodňová opatření uvedena jako 
veřejně prospěšná opatření, jejich přehled je uveden v tabulce níže. 
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Tabulka 8.1.7: Protipovodňová opatření jako veřejně prospěšné stavby uvedené v ZÚR MSK 

Označení 
v ZÚR Název stavby + charakteristika 

Dotčené obce 
v SO ORP Opava 

Dotčená k. ú. v SO 
ORP Opava 

VZ1a 

Vodní nádrž Nové Heřmínovy (malá varianta) - ke snížení 
povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy 
včetně navazující soustavy protipovodňových 
a revitalizačních opatření v korytě a údolní nivě řeky Opavy 
po Krnov a lokálních opatření níže po toku až po město 
Opavu a na území Polska 

Brumovice Skrochovice 
Holasovice Holasovice 

Opava 

Držkovice 
Palhanec 
Vávrovice 
Opava - Předměstí 
Malé Hoštice 

P08 Litultovice na Choltickém potoce (suchá nádrž) 
Litultovice Litultovice 
Hlavnice Hlavnice 

P011 Povodňové rameno - obtok řeky Opavy 
Štítina Štítina 
Velké Hoštice Velké Hoštice 

P013 Suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká Opava 
Jaktař 
Zlatníky u Opavy 

P014 Suchá nádrž Stěbořice na potoce Velká Stěbořice Stěbořice 

P016 Vodní tok Velká - úpravy a revitalizace 

Bratříkovice Bratříkovice 
Hlavnice Hlavnice 
Jezdkovice Jezdkovice 

Stěbořice 
Nový Dvůr u Opavy 
Stěbořice 

Velké Heraltice Sádek u Opavy 

Opava 
Zlatníky u Opavy 
Jaktař 
Opava - Předměstí 

P017 Zkapacitnění vodního toku Otický příkop 

Otice Otice 

Opava 
Kylešovice 
Opava - Předměstí 
Komárov u Opavy 

Zdroj: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., 2011) 

V roce 2009 zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v rámci studie 
„Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky“ (dílčí část „Metodika 
mapování povodňového rizika“) analýzu, ve které identifikoval povodí (sběrné plochy), která jsou 
rozhodující z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek s nepříznivými 
účinky pro zastavěné části obcí. Plochy se vztahují k jednotlivým „kritickým“ závěrovým bodům 
(profilům). Kritické body jsou místa, kde linie drah soustředěného odtoku vnikají do zastavěných částí 
obcí. Kritický bod je tedy určen průsečíkem hranice zastavěného území obce s linií dráhy 
soustředěného odtoku s velikostí přispívající plochy od 0,3 km2 do 10 km2. V SO ORP Opava bylo 
vygenerováno 58 kritických bodů. Ve sběrných plochách by mělo být upřednostněno prosazování 
a uplatňování vhodných opatření ke zmírnění možných negativních dopadů povodní z přívalových 
srážek. 
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Pro plánovací cyklus 2015 – 2021 byly jako nejvýznamnější z hlediska řešení vybrány správci povodí 
kritické body s tzv. ukazatelem kritických podmínek (ukazatel F) rovno a větší hodnotě 37, tj. cca 500 
bodů v celé ČR. Jedná se o lokality, kde je vhodné přednostně uplatnit efektivní opatření ke zmírnění 
ohrožení z přívalových srážek, a to opatřeními situovanými na přispívajících plochách KB. V rámci SO 
ORP Opava se jedná o 5 lokalit (kritických bodů a jejich sběrných ploch), viz obrázek níže. 

Obrázek 8.1.10: Lokality ohrožené přívalovými srážkami na území SO ORP Opava 

 

Zdroj: Povodí Odry, s.p., 2016. 

Kritické body se často objevují v místech zúžených profilů – málo kapacitních mostů a propustků, viz 
tabulka níže. Uvedená tabulka poukazuje na místa s omezenou průtočnou kapacitou koryta a místa 
omezující volný odtok vody rozlité mimo koryto. Vrstva tedy dává přehled o místech, kde 
při zvýšených průtocích mohou vznikat kritické situace v zastavěných územích z důvodu nedostatku 
průtočnosti a v důsledku vzdouvání vody za vyšších průtoků. Řešení většiny problémových míst není 
výhradně v pravomoci správců povodí či vodních toků, ale správců kritických objektů (i mimo vodní 
hospodářství – mosty, propustky). Jelikož se jedná převážně o místa v zastavěných částech obcí, 
nebudou studií v návrhové části řešena. V SO ORP Opava je správcem povodí zaznamenáno 13 
problémových míst a úseků, viz níže.  
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Tabulka 8.1.8: Místa omezující průtočnost vodních toků v SO ORP Opava 

Pracovní 
číslo VÚ Název vodního útvaru Vodní tok Říční km 

Obec, 
lokalita Komentář 

11 Bílovka od pramene 
po ústí do toku Odra 

Sezina 19,3 - 19,4 Pustá Polom 

zúžení potoka 
do zakrytého silničního 
propustku v horní části 
obce 

29 
Opava od Opavice 
po Pilšťský potok 

Opava 40,4 Palhanec 
nevyhovující průtočnost 
mostu (souvislost 
s řešením "horní Opavy") 

Opava 42,5 - 43,9 Vávrovice 
nevyhovující průtočnost 
mostu (souvislost 
s řešením "horní Opavy") 

Opava 45,4 Držkovice 
nevyhovující průtočnost 
mostu (souvislost 
s řešením "horní Opavy") 

Opava 49,8 Držkovice 
nevyhovující průtočnost 
mostu (souvislost 
s řešením "horní Opavy") 

30 
Opava od toku Pilšťský 
potok po tok 
Moravice 

Opava 37 Opava 
bezpečná průtočnost 
mostu na Ratibořské ulici 
je pouze na Q20 

39 
Hvozdnice 
od pramene po ústí 
do toku Moravice 

Choltický potok 0,0 - 0,3 Choltice nevhodné zatrubnění 
potoka  

Litultovický 
potok 

1,3 - 2,3 Litultovice nevhodné zatrubnění 
potoka  

42 
Opava od Moravice 
po ústí do toku Odra 

Hrabyňka 0,4 
Háj 
ve Slezsku 

nevhodná konstrukce 
mostu - zanášení 
splaveninami 

Opava 10,9 Jilešovice 
nevyhovující průtočnost 
mostu - zátarasy, 
naplaveniny 

Sedlinka 1,4 Štítina nekapacitní silniční most  

Sedlinka 3,5 Nové Sedlice 
nedostatečná průtočnost 
lávky pro pěší 

89 
Oldřišovský potok 
od pramene po státní 
hranici 

Oldřišovský 
potok 25,0 - 25,3 Oldřišov 

nevhodné zatrubnění 
potoka  

Zdroj: Povodí Odry, s. p., 2016 

Ochranou před povodněmi a erozními jevy se zabývá Strategie ochrany před negativními dopady 
povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice (VÚV T.G.M., v.v.i., 2015). 
Hlavní problém spatřuje ve vysokém utužení půdy, nižším přísunu organické hmoty do půdy, 
rozsáhlých nepřerušených blocích orné půdy, v nevhodné skladbě dřevin v lesích, těžebně dopravní 
erozi a existenci mnoha bariér pro odtok. Strategie navrhuje řadu konkrétních protipovodňových 
a protierozních opatření. Výstupy strategie jsou uvedeny na webu http://www.vodavkrajine.cz. Jedná 
se o návrhy opatření na vodních tocích a nivách (skupiny typů opatření + návrh suchých a vodních 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

217 
 

nádrží), opatření na zemědělské půdě (změna osevního postupu, protierozní opatření, v některých 
lokalitách biotechnická opatření) a opatření v povodí kritických bodů (opatření na vodních tocích 
a nivách, opatření na zemědělské a lesní půdě – typ těžebně dopravních technologií).  

Pro území SO ORP obecně navrhuje soubor opatření podporující retenci v nivách, opatření 
podporující protipovodňovou ochranu v zastavěných oblastech, navrhuje potenciální profily 
pro realizaci suchých nádrží včetně vymezení záplavových ploch suchých a vodních nádrží (v rámci SO 
ORP je navrženo šest suchých či vodních nádrží), viz obrázek níže. Na konkrétních erozně ohrožených 
blocích orné půdy navrhuje buď opatření typu změny osevních postupů a agrotechnik, nebo 
zatravnění a aplikaci technických protierozních opatření. Podrobnější opatření jsou navrhována 
v povodích vybraných kritických bodů. V návrhové části územní studie krajiny budou návrhy strategie 
zohledněny.  

Obrázek 8.1.11: Ukázka výstupu Návrhy opatření na vodních tocích a nivách na portálu Voda v krajině. 

 

Zdroj: http://www.vodavkrajine.cz/  

Konkrétní protipovodňová opatření na území SO ORP Opava byla navržena v rámci mnoha studií 
a projektů. Komplexně pro celá povodí, se zahrnutím uvedených studií a projektu, byla 
protipovodňová tématika řešena v rámci čtyř studií proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření zpracovaných mezi lety 2012 – 2014 pokrývajících dohromady téměř 70 
% území SO ORP. Návrhy studií proveditelnosti budou v návrhové části ÚSK zapracovány. 

Předmětem návrhové části studie z hlediska protipovodňové ochrany budou především obce 
s nepřijatelným povodňovým rizikem, obce nedostatečně chráněné před povodněmi a obce/lokality 
ohrožené přívalovými srážkami. 
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8.2 Eroze, sesuvy 

8.2.1 Metoda stanovení erozního ohrožení 

Erozní ohrožení, jako podklad pro návrhy opatření v jednotlivých částech SO ORP Opava, bylo 
vyhodnoceno zvlášť pro plošný smyv, potenciální ohrožení nestabilizovaných drah odtoku a větrnou 
erozi. Některé lokality byly prověřeny terénními průzkumy.  

Výpočet dlouhodobé ztráty půdy probíhal dle metodických postupů a hodnot uvedených 
v publikacích Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček, 2012), Metodický návod k provádění 
pozemkových úprav (aktualizovaná verze k 1. 5. 2012), Atlas podnebí Česka (2007), Závislost faktoru 
protierozní účinnosti vegetačního pokryvu C na klimatickém regionu. In Bioklima–Prostředí–
Hospodářství (Kadlec, Toman, 2002). 

Přestože studie PBPPO obsahují vrstvu erozního smyvu a potenciálně erozně ohrožených DSO, 
nepokrývají celé řešené území, mají různé výchozí vrstvy, část výpočtů je staršího data. Z důvodu 
konzistentnosti analytických vrstev byly erozní analýzy provedeny nově nad celým územím jednotnou 
metodikou nad jednotným datovým podkladem.  

Podrobný popis postupu je uveden v příloze č. 7. 

 

Vodní eroze v drahách odtoku 

Vyhodnocení erozního ohrožení v drahách soustředěného odtoku (DSO) vychází z akumulace odtoku. 
Řešené území je rozděleno na elementární odtokové plochy, rozrastrováno a s pomocí 
hydrologických nástrojů byl pro každou buňku rastru spočítán směr odtoku a na něj navazující 
akumulace odtoku, tedy hodnota vyjadřující plochu, ze které do daného bodu přiteče voda. Čím větší 
hodnota (počet načtených buněk), tím větší sběrná plocha nad daným bodem na svahu, tím větší 
riziko erozních projevů, případně dalších problémů navázaných na soustředěný odtok. Empirickým 
zkoumáním bylo zjištěno, že výskyt erozních projevů v DSO začíná již zhruba kolem 3-5 ha přispívající 
plochy, proto byla nestabilizovaná dráha odtoku od přispívající plochy 5 ha považována 
za potenciálně erozně ohroženou a byla vymezena pro další zpracování. 

Vygenerování potenciálně ohrožených DSO bylo omezeno na ornou půdu evidovanou v LPIS. 

Větrná eroze 

Výpočty ohrožení větrnou erozí jsou založeny na náchylnosti půdy k větrné erozi (tendence 
k přesušování, zrnitost, soudržnost), na klimatických faktorech, případně směru proudění. 

Pro vyhodnocení potenciální ohroženosti půd větrnou erozí v území ORP Opava byla využita vrstva 
Potenciálního ohrožení půd větrnou erozí Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) 
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dostupná přes službu WMS, která člení ornou půdu do 6 tříd ohrožení. Stanovení potenciálního 
ohrožení půdy větrnou erozí vychází z pedologické databáze BPEJ. Byly využity faktory, které přímo 
ovlivňují větrnou erozi - klimatický region a hlavní půdní jednotka. Potenciální ohrožení půdy větrnou 
erozí bylo stanoveno pro klimatické regiony 0 - 4. Území zasahující do klimatických regionů 5–9 byla 
posuzována jako nenáchylná. 

V rámci SO ORP Opava dále byly identifikovány oblasti s různou mírou vegetační či technické ochrany 
proti větrné erozi (bariéry v podobě lesních porostů, větrolamů, zástavby). Tato hodnota v kombinaci 
s potenciálním ohrožením půdy vstupovala do celkového vyhodnocení ohrožení větrnou erozí, resp. 
vyhodnocení priority řešení eroze v obcích obecně. 

Plochy ohrožení větrnou erozí byly definovány v rozsahu kultur orná půda, tráva na orné a úhor 
evidovaných v LPIS. 

8.2.2 Situace v území 

Poloha ORP Opava na rozhraní Nízkého Jeseníku a Opavské pahorkatiny determinuje jak morfologii 
krajiny, tak i míru erozního ohrožení. Vertikální členitost zobrazuje mapa v úvodní části zabývající se 
morfologií terénu. 

Hranice mezi geomorfologickými podcelky je poměrně výrazná.  

Poopavská nížina je tvořená převážně nivou Opavy a Moravice, tvoří ji téměř výhradně bloky orné 
půdy o prům. sklonu 1,5°a mediánu výměry necelé 4 ha. Půdy tvoří v nivách toků fluvizemě, jižní část 
tvoří pseudogleje a hydromorfní půdy, zbytek území vyplňují luvizemě a hnědozemě. Zbytek nivy 
zaujímá především zástavba a vodní toky. Oblast vykazuje minimální erozní ohrožení povrchovým 
odtokem, ohrožené DSO se zde vyskytují jen sporadicky a ohrožení větrnou erozí je díky krytí ne příliš 
rozsáhlých půdních bloků zástavbou a rozptýlenou zelení nízké. 

Podcelek Hlučínská pahorkatina navazuje na Poopavskou nížinu od severu. Terén je výrazně členitější 
a svažitější (s výjimkou ploché části pod Oldřišovem), je tvořen převážně luvizeměmi. Podobně jako 
u předchozího podcelku je území pokryto bloky orné půdy, zbytek tvoří zástavba a dva lesní celky 
u Hněvošic a Služovic. DPB orné půdy mají vyšší sklony, průměrně 2,5° a medián výměry je 7,5 ha. 
V území se vyskytuje množství výrazných i méně ohrožených drah odtoku a především v jejich 
profilech a na svazích nad nimi jsou identifikovány ohrožené pozemky. Zvláště ohrožené jsou obce 
Oldřišov, Hněvošice a Služovice, kde opakovaně mají problémy s odtokem, erozí a záplavami, neboť 
část dlouhých a výrazných DSO ústí přímo do zástavby, a samozřejmě to souvisí i se změnami krajiny 
v posledním půlstoletí (zrušení mezí, rozorání zatravněných údolnic, zrušení cest). Jižní část je 
ohrožená i z pohledu větrné eroze - v krajině absentuje liniová zeleň. 

Stěbořická pahorkatina, výběžky Brantické vrchoviny a Bruntálské vrchoviny západně od Opavy jsou 
na tom z hlediska eroze podobně jako Hlučínská pahorkatina. Půdy tvořené převážně luvizeměmi, 
hnědozeměmi a pseudoglejemi pokrývají převážně ornou půdu s menšími lesními komplexy 
ve střední a rozsáhlejšími v západní části území (povodí Hořiny). V okolí Lichnova se nacházejí 
rozsáhlé sady. Sklonitost DPB orné půdy je průměrně 2,5°, v západní části se mírně zvyšuje, medián 
výměry je 6 ha. Erozně ohrožené části pozemků se na rozdíl od Hlučínské pahorkatiny nacházejí nejen 
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na svazích DSO, ale též na ostatních svazích ukloněných k Heraltickému potoku, Hořině a Čižině, 
případně v členitém svažitém terénu (Malé Heraltice). V oblasti byla identifikována řada potenciálně 
rizikových drah odtoku. Z hlediska větrné eroze tvoří oblast řada rozsáhlejších, ale částečně krytých 
bloků orné půdy, ale též rozsáhlé plochy nechráněné před větrem (viz dále). 

Nejjižnější část území tvoří Vítkovická vrchovina, která se svižně zdvihá z nížiny a je tvořena z velké 
části lesními komplexy a výraznými údolími vodních toků (Moravice, Hvozdnice, Deštná, Setina). Půdy 
tvoří především kambizemě a rendziny. Sklon DPB orné půdy je průměrně 4,5°, zatímco medián 
výměry klesá na 3,8 ha. Třetinu evidované půdy v LPIS zde tvoří trvalé travní porosty, jejichž 
nejkompaktnější zastoupení je v Jakartovicích na pozemcích nad vodní nádrží Kružberk. Zastoupení 
mírně a silně erozně ohrožených ploch je ve Vítkovické vrchovině vyšší než ve zbytku území ORP 
Opava, ohrožené DSO se vyskytují spíše sporadicky (většina DSO je zatravněna, svahy na orné půdě 
nejsou ani tak dlouhé jako strmé). Vzhledem k velkému množství lesních porostů, drobných 
krajinných prvků a členitosti území nejsou bloky orné půdy výrazně ohroženy větrnou erozí (snad 
s výjimkou Jakartovic).  

Pokud se zmiňujeme o sklonech a výměrách, je třeba mít na zřeteli, že se jedná o průměry a mediány. 
Z 2550 DPB a PB orné půdy, trávy na orné a úhoru v ORP Opava je 15 DPB větších než 100 ha, resp. 
98 větších než 50 ha, 59 jich má průměrnou svažitost nad 7° a lokálně mohou mít části těchto 
pozemků svažitost i dvojnásobnou.  

Pokud bychom analyzovali celé půdní bloky jako souvislé plochy zemědělské půdy bez ohledu 
na kulturu či uživatele, zjistíme, že z 1700 bloků má 10 výměru nad 200 ha, 64 nad 100 ha a 192 
nad 50 ha. 

Eroze v ploše a v DSO 
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Obrázek 8.2.1: Míra erozního ohrožení na evidované orné půdě, trávě na orné a úhoru 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., ČGS 

Odhad ztráty půdy plošným povrchovým odtokem (z orné půdy, trávy na orné a úhoru - 
považovaných za ornou půdu) v současnosti při průměrné plodině bez aplikace PEO pro SO ORP 
Opava je zhruba 187 tis. t za rok (průměrně 6,6 t.ha-1.rok-1). Erozní ohrožení obcí v SO ORP je 
prezentováno na mapce ve Shrnutí. Z tabulky je zřejmé, že zhruba ¾ evidované půdy kultur orná 
půdy, tráva na orné a úhor nevykazuje významné erozní ohrožení, zhruba pětina je mírně ohrožena, 
tzn. u pěstovaných širokořádkových plodin je třeba aplikovat půdoochranná opatření, a necelá 2 % 
jsou ohrožena silně až extrémně, na těchto plochách je třeba aplikovat opatření na všech plodinách 
a širokořádkové plodiny z osevu nejlépe vyloučit.  

Tabulka 8.2.1: Zastoupení kategorií ohrožení vodní erozí na evidované orné půdě, trávě na orné a úhoru 
v ORP Opava v současnosti a v modelovém scénáři 

Kategorie ohrožení Současnost (% výměry) 

Extrémní ohrožení < 0,03 

Silné ohrožení 1,6 

Mírné ohrožení 20,2 

Bez ohrožení 78,2 
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Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

V SO ORP Opava identifikováno 99 km potenciálně erozně ohrožených drah odtoku. 

Obrázek 8.2.2: Dlouhodobá průměrná ztráta půdy a identifikované potenciálně erozně ohrožené DSO 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., ČGS 

Srovnáním s jinými oblastmi České republiky docházíme k závěru, že ORP Opava je na tom z hlediska 
ohrožení povrchovým odtokem mírně nad republikovým průměrem (medián zastoupení mírně až 
extrémně ohrožených půd kultur orná, tráva na orné a úhor pro ORP ČR je 21 %). Pro srovnání z okolí: 
ORP Vítkov 29 %, ORP Bruntál 31 %, ORP Krnov 27 %, ORP Bílovec 37 %, ORP Hlučín 30 %, ORP 
Kravaře 27 %. Ze vzdálenějších např. ORP Kyjov 43 %, ORP Znojmo 9 %. 

Zatímco např. na Kyjovské pahorkatině výpočty ukazují velmi vysoké zastoupení ohrožených půd - 
mírné erozní ohrožení je všudypřítomné, silné ohrožení běžné a půdy bez erozního ohrožení se zde 
nacházejí téměř výhradně pouze v nivách toků a na hřbetních partiích, a ve východní části ORP 
Znojmo narazíme na (byť jen) mírně erozně ohrožené plochy výjimečně, v SO ORP Opava je tomu 
jinak. Území ORP Opava je členitější než úval na Znojemsku, ale zdaleka nedosahuje sklonů a délek 
svahů jako na Kyjovsku, většina silně ohrožených svahů je zatravněna, včetně např. pozemků 
svažujících se k vodní nádrži Kružberk. Zbývající ohrožené plochy jsou lokalizovány především 
na svazích nad nivami vodních toků a na svazích drah soustředěného odtoku. Lokálně se vyskytují 
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i rozsáhlejší silně erozně ohrožené pozemky (Hradec nad Moravicí, Štáblovice), které jejich parametry 
obvykle předurčují k zatravnění, resp. umístění biotechnických protierozních prvků. 

V rámci řešení rizikových rozhraní sídel a krajiny byly identifikovány zastavitelné plochy, které jsou 
(potenciálně) ohroženy odtokem nebo erozí. Tyto lokality jsou vyčleněny v problémovém výkrese. 

Graf 8.2.1: Zastoupení erozně ohrožených půd v rozsahu evidované orné půdy, trávy na orné a úhoru v SO 
ORP ČR 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Tabulka 8.2.2: Erozní poměry na evidované orné půdě, trávě na orné a úhoru v obcích ORP Opava 

Název obce Kód obce 

Zráta půdy povrch. odtokem 
z ev. kultur 2, 11, 12 

Kategorie míry erozního ohrožení 
(% ev.kultur 2, 11, 12) 

Délka 
ohrožených 

DSO 
(km) 

Průměrná 
(t/ha/rok) 

Sumární 
(t/rok) XEO SEO MEO NEO 

Branka u Opavy 554197 5,1 2 062 0 2,0 15,7 82,3 0,44 
Bratříkovice 553107 4,2 1 158 0 0 6,3 93,7 0,20 
Brumovice 506320 6,3 10 497 0,2 1,3 15,7 82,8 5,34 
Budišovice 568261 8 1 362 0 1,9 33,4 64,7 0,61 
Dolní Životice 553051 3,7 2 698 0 0 9,2 90,8 1,42 
Háj ve Slezsku 506753 6,6 3 225 0 1,7 18,8 79,5 1,56 
Hlavnice 553093 5,7 4 892 0 0,5 13,3 86,2 4,08 
Hlubočec 568368 9,1 2 391 0 3,1 34,8 62,1 1,09 
Hněvošice 507105 11 4 728 0 2,7 40,9 56,4 4,15 
Holasovice 507113 5 6 361 0 0,9 11,2 87,9 3,67 
Hrabyně 507261 10,7 2 750 0 3,9 32,6 63,5 0 
Hradec nad Moravicí 507270 12,6 11 489 0 7,4 43,3 49,3 2,21 
Chlebičov 512923 7,7 2 027 0 0,2 22,4 77,4 2,04 
Chvalíkovice 569909 7 2 200 0 4,4 19,4 76,2 0,97 
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Název obce Kód obce 

Zráta půdy povrch. odtokem 
z ev. kultur 2, 11, 12 

Kategorie míry erozního ohrožení 
(% ev.kultur 2, 11, 12) 

Délka 
ohrožených 

DSO 
(km) 

Průměrná 
(t/ha/rok) 

Sumární 
(t/rok) XEO SEO MEO NEO 

Jakartovice 507377 9,5 14 220 0 3,1 36,2 60,7 3,49 
Jezdkovice 547191 4,2 1 027 0 0 8,4 91,6 1,88 
Kyjovice 512907 8,6 1 779 0,7 7,4 39,0 52,9 0 
Lhotka u Litultovic 553115 10,1  967 0 3,3 46,3 50,4 0,48 
Litultovice 507920 6,2 3 605 0 0,8 16,6 82,6 2,03 
Mikolajice 568279 7,3 2 119 0,1 5,5 35,1 59,3 1,32 
Mladecko 553042 5,6 1 090 0 0,2 13,6 86,2 0 
Mokré Lazce 508373 4,3  997 0 0 8,7 91,3 0,44 
Neplachovice 553158 7,1 3 172 0 1,5 20,1 78,4 2,75 
Nové Sedlice 555274 5,8  496 0 0 17,1 82,9 0 
Oldřišov 509574 4,4 6 006 0 0,2 8,3 91,5 10,48 
Opava 505927 4,9 27 766 0 0,6 13,1 86,3 20,94 
Otice 509612 5,3 3 032 0 1,1 13,7 85,2 1,10 
Pustá Polom 509736 8,9 4 684 0 3,3 26,1 70,6 0,47 
Raduň 509841 4,6 1 192 0 0,5 11,9 87,6 1,31 
Skřipov 510131 6,9 2 843 0 1,5 24,7 73,8 0,13 
Slavkov 510289 8 5 615 0 3,0 23,9 73,1 3,13 
Služovice 510297 9,3 3 728 0 0,9 36,1 63 3,93 
Sosnová 597821 8,6 4 715 0 1,1 38,2 60,7 1,80 
Stěbořice 510343 8,4 10 658 0 2,5 27,0 70,5 3,96 
Štáblovice 568333 7,5 3 866 0 2,4 25,6 72 0,63 
Štítina 510491 1,5  277 0 0 0,5 99,5 0,09 
Těškovice 512745 10,3 1 946 0,1 4,4 41,2 54,3 0 
Uhlířov 568341 6,4 1 518 0 0,4 18,7 80,9 0,68 
Velké Heraltice 510891 7,4 17 554 0 1,5 21,8 76,7 7,17 
Velké Hoštice 510939 5,1 3 805 0 0,1 14,0 85,9 2,93 
Vršovice 511161 6,8 1 089 0 6,2 36,2 57,6 0,25 
Suma / průměr  6,6 187 606 <0,03 1,6 20,2 78,2 99,17 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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Větrná eroze 

Výraznější rozdíly mezi severozápadní a jihovýchodní částí SO ORP jsou v ohrožení větrnou erozí, 
tedy procesem rozrušování půdního pokryvu a nezpevněných jemnozrnných sedimentů a jeho 
transportu do míst sedimentace. Rozhodující složkou větrné eroze je vítr, jehož unášecí síla je závislá 
na rychlosti, době trvání, četnosti a výskytu. Dalšími faktory ovlivňujícími míru větrné eroze jsou 
drsnost a vlhkost povrchu, vegetační pokryv, půdní vlastnosti (především velikost půdních částic), 
existence a typ překážek proudění vzduchu (velikost nechráněných půdních bloků, větrolamy). 

Půdy klimatických regionů 5-8 (BPEJ), ve kterých se nachází SO ORP Opava, jsou v analýzách ohrožení 
půd větrnou erozí Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy zařazeny do kategorie 
„nenáchylné“. 

Vyhodnocení ohrožení větrnou erozí bylo tedy založeno na druhé významné složce podmiňující rozvoj 
větrné eroze - velikosti půdních bloků, resp. (ne)existenci bariér proudění.  

Zásadní vliv na rozvoj eroze větrem má uspořádání krajiny. Menší či chráněné bloky v závětří lesních 
komplexů, mezi větrolamy, za zástavbou, jsou výrazně méně ohroženy než rozsáhlá území bez 
výsadeb kolem polních cest, na kterých se proudění může rozvinout v plné síle a nenarazí 
na překážku i několik kilometrů. Území ORP Opava bylo analyzováno na výskyt bariér proudění 
(zástavba, lesy, větrolamy), výskyt území s polními cestami, avšak bez doprovodné zeleně, či výskyt 
rozsáhlých nedělených bloků (viz mapka).  
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Obrázek 8.2.3: Zastoupení půd silně ohrožených větrnou erozí v rozsahu evidované orné půdy, trávy na orné 
a úhoru v kat. územích ČR 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o. dle VÚMOP
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Obrázek 8.2.4: Rozdělení území podle velikosti půdních bloků a existence překážek proudění 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Sesuvná území, svahové nestability 

Podle dat ÚAP je v SO ORP Opava evidováno 13 sesuvů či svahových nestabilit (viz kapitola 6.4, str. 
105). 
 
 
Nitrátově zranitelné oblasti (NZO) v SO ORP Opava 

Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. 
Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice.  

V roce 2016 došlo k průběžné revizi rozsahu NZO a lokality se zvyšující se koncentrací (nebo trendem) 
dusičnanů v podzemních a povrchových vodách byly nově zařazeny do NZO. V SO ORP Opava ke k. ú. 
 Filipovice, Hrabství, Hlubočec, Kyjovice ve Slezsku, Pustá Polom, Skřípov a Těškovice u jižní hranice 
území přibyl shluk katastrálních území Jamnice, Kamenec, Loděnice, Neplachovice, Sádek u Opavy, 
Štemplovec a Velké Heraltice.  

V návrhové části bude na uvedená katastrální území brán zřetel.  
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8.3 Změna klimatu 

Změnou klimatu se rozumí veškeré dlouhodobé změny včetně přirozené variability klimatu a změn 
způsobených lidskou činností, přičemž přirozenou a antropogenní složku klimatické změny od sebe 
nelze zcela rozlišit. Problematika změny klimatu zejména v souvislosti se skleníkovým efektem je 
dlouhodobě jednou z klíčových oblastí zájmu v celosvětovém měřítku, v posledních letech se dostává 
i do popředí zájmu politického a jsou konečně činěny kroky jak ke snížení emisí skleníkových plynů 
(mitigační opatření), tak kroky k přizpůsobení se již probíhajícím změnám (adaptační opatření). 

Klíčovými dokumenty v této oblasti jsou Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
uzavřená v prosinci 2015 (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change), Sendajský rámec pro omezování důsledků katastrof 2015–2030 (Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015–2030), v evropském měřítku pak Strategie EU přizpůsobení se změně 
klimatu21 z roku 2013 („Adaptační strategii EU“; An EU Strategy on adaptation to climate change), 
která představuje dlouhodobou strategii pro zvýšení odolnosti EU vůči negativním dopadům změny 
klimatu na všech úrovních a na kterou navazují další dokumenty. Pro Českou republiku jsou hlavními 
dokumenty Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR22 (Adaptační strategie ČR), 
na ni navazující Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a Politika ochrany klimatu v České 
republice, které se nyní připravují. Postupně jsou zpracovávány Adaptační strategie pro jednotlivá 
města (jako první započaly práce na studiích v např. v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce). 

Mezi již sledované projevy a predikce změny klimatu v České republice patří zvýšení průměrné roční 
teploty vzduchu (dosavadní tempo růstu bylo cca 0‚3 °C za desetiletí) – do roku 2039 se na našem 
území očekává další nárůst o 1,2 °C oproti referenčnímu období 1961-1990, do roku 2069 nárůst 
o 2,3 °C a do roku 2099 již o 3,3 °C. Zvyšuje se také pravděpodobnost výskytu, intenzity i délky trvání 
epizod s extrémně vysokými teplotami, roste počet tropických dní (Tmax > 30 °C) a tropických nocí 
(Tmin > 20 °C), který je navíc zesílen efektem městského tepelného ostrova. Dalšími očekávanými, ale 
zároveň již probíhajícími změnami prochází hydrologický cyklus a distribuce srážek v čase a prostoru: 
roste riziko přívalových dešťů a následných lokálních povodní a roste rovněž rozkolísanost průtoků 
(sucha vs. povodně). Očekává se, že zimní úhrny srážek se budou zvyšovat a letní srážkové úhrny 
budou naopak klesat, významně vzroste počet dnů bezesrážkového období a riziko vzniku sucha. Je 
predikována zvyšující se četnost extrémních povětrnostních jevů (vichřice, tornáda). 

Na následujících kartogramech jsou znázorněny průměrné hodnoty za referenční období (1961-1990) 
a tři scénářová období (dle dat Pretel, 201123), které ilustrují vybrané výše uvedené predikce po ČR, 
zvýrazněna zde je oblast řešeného ORP Opava. Vyplývá z nich, že ORP Opava se nachází v oblasti, kde 
průměrná roční teplota dosáhne v predikovaných obdobích v rámci ČR relativně vysokých hodnot 
(druhý nejvyšší interval), také pokles letních srážkových úhrnů zde bude výrazný, zejména ke konci 
predikovaného období, průměrný počet dnů s vydatnými srážkami nad 20 mm by se měl podle 
predikcí také zvýšit. 

                                                             
21 http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/adaptacni_strategie_eu/$FILE/OEOK-
Adapta%C4%8Dn%C3%AD_strategie_EU-20130806.pdf 
22 http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
23 Pretel, J., Metelka, L., Novický, O., Daňhelka, J., Rožnovský, J., Janouš, D., others. (2011). Zpřesnění dosavadních odhadů 
dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. VaV 
SP/1a6/108/07. Praha: ČHMÚ.  
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Obrázek 8.3.1: Dlouhodobé průměry ročních teplot vzduchu v referenčním a scénářových obdobích 
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Obrázek 8.3.2: Průměrní hodnoty letních srážek v referenčním a scénářových obdobích 
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Obrázek 8.3.3: Počet dnů se srážkami nad 20 mm v referenčním a scénářových obdobích 

 

Zdroj: Zpracováno dle dat Pretel, 2011 

Při zpracování ÚSK je nutno respektovat doporučení Adaptační strategie ČR. Ta je zaměřena 
na zachování vodních, půdních a biologických složek přírody a krajiny a zachování a obnovu 
ekosystémů odolných vůči změně klimatu přispívajících k prevenci katastrof. Níže jsou uvedena hlavní 
adaptační opatření a jejich relevance k ÚSK. 

Tabulka 8.3.1: Souhrn adaptačních opatření 

Adaptační opatření Relevance 
pro ÚSK 

Lesní hospodářství  

Využití přírodních procesů a pěstování prostorově a druhově pestrých lesních porostů ANO 
Změna preference druhů a ekotypů lesních dřevin ANO 
Stabilizace množství uhlíku vázaného v lesních ekosystémech ANO 
Určení priorit podpory adaptačních opatření v lesních ekosystémech ANO 
Genetické zdroje lesních dřevin ANO 

Zemědělství  

Pozemkové úpravy ANO 
Genetické zdroje, výzkum, šlechtění a zemědělské biotechnologie  
Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu   
Zalesňování a zatravňování ANO 
Ekologické zemědělství ANO 
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Adaptační opatření 
Relevance 
pro ÚSK 

Snižování eroze půdy ANO 
Opatření proti zemědělskému suchu ANO 
Ochrana biodiverzity ANO 
Diverzifikace zemědělství ANO 
Monitoring, analýza rizik a systémy včasné výstrahy  
Řešení dopadů extrémních meteorologických jevů na zemědělské hospodaření ANO 
Greening SZP ANO 

Vodní režim v krajině a vodní hospodářství  

Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině ANO 
Systémy hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody  ANO 
Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik  
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací  
Opatření na vodárenských systémech  
Opatření na čistírnách odpadních vod a kanalizacích  
Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav  
Obnova malých vodních nádrží a zvyšování jejich spolehlivosti ANO 
Úpravy vodních koryt a v nivách ANO 
Racionalizace licenčního systému pro odběr vody a vypouštění  
Ochrana stávajících a výhledových vodních zdrojů ANO 
Infiltrace povrchových vod do vod podzemních ANO 
Převody vody  
Vodní nádrže v lokalitě chráněné pro akumulaci povrchových vod ANO 
Hydrické využití důlních děl a lomů ANO 

Urbanizovaná krajina  

Opatření k minimalizaci povrchového odtoku  
Opatření k redukci znečištění povrchového odtoku  
Zajištění variability urbanizovaného území  
Opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní zeleně  
Opatření v oblasti urbanistického rozvoje, stavebnictví a architektury  
Zmírňování následků záplav v urbanizovaném území  
Opatření ke snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou ovzduší  
Snižování stopy urbanizovaných území a odpovědné řízení  

Biodiverzita a ekosystémové služby  

Analyzovat dopady změny klimatu na biodiverzitu  
Opatření k ochraně, obnově a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch a prvků 
přispívajících k adaptaci na dopady změny klimatu 

ANO 

Opatření ke zvýšení kapacity ekosystémů pro zajištění klíčových služeb ANO 
Opatření k ochraně a obnově propojenosti a prostupnosti krajiny ANO 
Opatření k prevenci a omezení šíření invazních druhů ANO 
Opatření k ochraně a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů klíčových biotopů ANO 
Zajištění souběžnosti adaptace na změnu klimatu a nástrojů ochrany přírody ANO 

Zdraví a hygiena  

Opatření ke snížení výskytu až eliminaci infekčních a neinfekčních chorob  
Informovanost a zdravotní péče  

Cestovní ruch  

Opatření v oblasti státní správy  
Odvětví a destinace cestovního ruchu  
Opatření spotřebitelská  
Výzkum a komunikace  
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Adaptační opatření 
Relevance 
pro ÚSK 

Doprava  

Zajistit flexibilitu a spolehlivost dopravního sektoru, zajištění provozu po extrémních projevech 
počasí 

 

Identifikovat a monitorovat nevyhovující technologie v oblasti dopravní infrastruktury, podpořit 
výzkum a vývoj nových materiálů 

 

Optimalizace teplot v dopravních prostředcích  
Opatření v oblasti zastínění komunikací  

Průmysl a energetika  

Opatření průmyslových zařízení a jejich bezpečnosti  
Opatření v elektroenergetice  
Opatření v plynárenství  
Opatření v ropném průmyslu  
Opatření v teplárenství  
Opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie  

Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí  

Ochrana obyvatelstva, systém včasného varovaní před mimořádnými událostmi  
Rozvoj a posílení integrovaného záchranného systému  
Opatření k ochraně kritické infrastruktury  
Environmentální bezpečnost  
Rozvoj bezpečnostního výzkumu a vývoje  

Zdroj: Adaptační strategie ČR, 2015 

Adaptační strategie ČR také stanovuje hlavní doporučení pro jednotlivé oblasti, krajiny se týkají 
následující: 

Lesní hospodářství 

Za pojmeme adaptace na změnu klimatu v lesním hospodářství se skrývá řada opatření. Jedná se 
zejména o revizi hospodářských způsobů včetně tvaru lesa. Adaptační opatření lze s výhodou 
realizovat u mladých a středně starých porostů. Za účelem stabilizace porostů je tedy třeba dbát o 
porostní okraje omezující vliv vysušování či škod větrem, působení klimatických extrémů na rozhraní 
s volnou plochou, preferovat dřeviny s vyšší mechanickou stabilitou, více druhů dřevin zvyšujících 
ekologickou stabilitu díky rozdílným ekologickým nárokům a využít rozdílnou toleranci jednotlivých 
druhů dřevin vůči stresu, zvyšovat stabilitu porostu úpravou textury a struktury porostu. V oblastech 
ohrožených suchem je odůvodněný návrat nízkého a středního lesa, kdy využíván stávající kořenový 
systém.  24 

Zemědělství 

Mezi základní podmínky úspěšné adaptace patří flexibilní a šetrné využívání území, zavádění nových 
technologií stejně jako diverzifikace zemědělství. V krajině se jedná o adaptačně-preventivní opatření 
s kombinovaným účinkem zejména na kvalitu půdy, vody (s důrazem na zadržování vody v krajině) 

                                                             
24 Lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny, Radek Pokorný, 2017 
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a agrobiodiverzity. Klíčovou podmínkou je udržitelné využívání půdy. Řešení by měla být založena 
zejména na těchto principech udržitelného hospodaření: vhodné prostorové uspořádání zemědělské 
půdy, půdoochranná a protierozní opatření, zlepšování půdní struktury, zvyšování podílu organické 
hmoty v půdě, šlechtění a využívání odrůd a plemen odolných ke změněným klimatickým 
podmínkám. 

Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 

Podpořit integrované plánování v oblasti vod a zahrnout vlivy a dopady ostatních sektorů 
hospodářství např. cestovního ruchu, energetiky, zemědělství, lesnictví, zdravotnictví, průmyslu, 
rozvoje území a dalších z hlediska prognóz požadavků na vodní zdroje podle různých scénářů 
klimatické změny a vývoje společnosti. 

Optimalizovat vodní režim v krajině komplexním a integrovaným způsobem, tzn. plánovanou 
podporou opatření na vodních tocích a v nivách (revitalizací vodních toků a niv, realizací 
protipovodňových opatření pokud možno přírodě blízkého charakteru – obnova přirozených rozlivů, 
výstavba poldrů a protipovodňových hrází odsazených od vodních toků apod.) v součinnosti 
s opatřeními v ploše povodí (opatření ke zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní opatření, 
podpora vsakování srážkových vod apod.). 

Využívat systém hodnocení výhledové vodní bilance v rámci šestiletých cyklů plánů povodí, aby 
umožnil posuzovat vývoj vodní bilance v její prostorové a časové proměnlivosti na území ČR 
(hydrologické i vodohospodářské) a racionální rozhodování státní správy při povolování odběrů 
a vypouštění.  

Koncepčně a legislativně řešit zvládání dlouhodobého nedostatku vody, a tím předcházet eskalaci 
mimořádných událostí vyvolaných těmito extrémními meteorologickými jevy. 

Optimalizovat a zajistit funkce vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací) v případě 
extrémních hydrologických situací (sucho, povodně, zhoršená kvalita vody) a v případě dlouhodobých 
změn v hydrologickém cyklu. 

Provést revizi a aktualizaci vymezení oblastí ochrany vod ve smyslu vodního zákona (ochranných 
pásem vodních zdrojů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, zranitelných oblastí, citlivých 
oblastí, a dalších). 

Podpořit účinnými nástroji (legislativními, finančními, regulačními) vsakování dešťových srážek 
a systémy zachycování a opětovného využívání dešťových srážek ze zpevněných ploch 
v urbanizovaných územích s cílem zvýšit retenci vody v krajině a posílit vodní zdroje. Zvážit možnosti 
alternativních způsobů hospodaření s vodními zdroji např. formou řízené umělé infiltrace. 

Upravit systém povolování vypouštění odpadních vod tak, aby kladl maximální důraz na aplikaci BAT 
(best available technology).  

Snižovat spotřebu kvalitní pitné vody pro účely, k nimž není tak vysoká kvalita nezbytná (např. 
splachování toalet, praní, zavlažování zahrad apod.) a podporovat znovuvyužití částečně čištěných 
odpadních vod (grey water). 
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Více zohlednit problematiku přístupu ke správě menších vodních toků a hospodaření v jejich 
povodích, jelikož se jedná o klíčové lokality z hlediska dopadů zvýšené variability klimatu 
na regionální úrovni (četný výskyt přívalových povodní, atd.). 

Revidovat seznam lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod - připravit 
a provést revizi s cílem posoudit stávající seznam lokalit v generelu a vytipovat další plochy lokalit 
vhodných pro vybudování vodních nádrží, ve smyslu posouzení zabezpečenosti funkce uvažovaných 
vodních nádrží v podmínkách klimatické změny a předpokládaných nároků na vodu (především 
k pokrytí potřeb obyvatelstva a energetiky). 

Urbanizovaná krajina 

Zajistit udržitelné hospodaření s vodou (zasakování či využívání srážkových vod, úsporná opatření) 
a funkčně propojené systémy ploch s převažujícími přírodními složkami tvořící systém sídelní zeleně. 
Důležitou roli přitom budou hrát vodní a vegetační plochy a prvky. 

Podporovat celkové zvyšování připravenosti urbanizovaných území na projevy změn klimatu 
přechodem k pasivním a blízkým standardům novostaveb a důkladnou renovaci stávajících budov 
minimálně v souladu se scénářem č. 3 Strategie renovace budov NAPEE. Podpořit stavebně 
technickou adaptaci budov skrze legislativní standardy a normy. 

Biodiverzita a ekosystémové služby 

Zachovat a zlepšit přirozenou rezistenci a rezilienci přírodních i člověkem ovlivněných částí krajiny, 
a tím zachovat jejich schopnost poskytovat základní ekologické funkce nezbytné pro poskytování 
ekosystémových služeb. 

Zajistit důkladné a provázané plánování využití území s dlouhodobým výhledem (územní plánování, 
komplexní pozemkové úpravy, krajinné plánování, lesní hospodářské plány a osnovy apod.) beroucí 
ohledy na ochranu biodiverzity a zajištění klíčových ekosystémových služeb vč. zadržování vody 
v krajině.  

Zvýšit kapacitu ekosystémů vázat uhlík jak omezením nevhodných přeměn biotopů a ekosystémů, tak 
zachováním a obnovou přírodních biotopů s vysokým obsahem uhlíku, zejm. vodních a mokřadních 
ekosystémů.  

Investovat do obnovy a zlepšení propojenosti ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých ploch 
a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny klimatu. 

Uchovat nebo zlepšit stav biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb prostřednictvím 
odpovídající péče s primárním zaměřením na zlepšení stavu populací vzácných druhů organismů 
a na biotopy a ekosystémy nejvíce ohrožené změnou klimatu, resp. vytvoření podmínek pro jejich 
rozšíření na jiné nebo nové vhodné stanoviště.  



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

236 
 

 

8.4 Znečištění a kontaminace složek životního prostředí 

Z hlediska zaměření územní studie a charakteru území je analýza znečištění a kontaminace 
směřována zejména na půdu, vodu a částečně i ovzduší.  

8.4.1 Popis stavu řešené problematiky 

8.4.1.1 Znečištění vod 

Velkým rizikem na území ORP Opava, zejména v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou, je 
znečištění vod (tekoucích i stojatých) v důsledku eroze půdy. 

Spolu s půdními částicemi je ze zemědělských pozemků přinášeno i velké množství živin. Jemnozrnné 
sedimenty v toku pak negativně ovlivňují kvalitu vody a poskytují životní podmínky organismům 
a rostlinám náročným na živiny ve vodě i v půdě, čímž dochází ke změnám v biologických 
charakteristikách toku. Spolu s jemnými půdními částicemi jsou do toku přinášeny i toxické látky, 
aplikované při ochraně rostlin nebo hnojení (zejména pesticidy a těžké kovy). Živiny transportované 
do nádrže (hlavně dusík a fosfor) jsou příčinou eutrofizace. 

K hodnocení kvality povrchových vod je možno využít klasifikaci, která je provedena v rámci Plánu 
dílčího povodí horní Odry. Chemickým stavem útvaru povrchové vody se rozumí stav určený 
na základě hodnocení koncentrací prioritních látek uvedených ve Směrnici 2013/39/EU. Hodnoceno 
bylo 46 prioritních a dalších znečišťujících látek. 

Tabulka 8.4.1: Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod v ORP Opava 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 
Hodnocení chemického 

stavu 
Nevyhovující ukazatele 

HOD_0110 Bílovka od pramene po ústí 
do toku Odra 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranthen, 
fluoranthen, nikl 

HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok 
Opava 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, fluoranthen 

HOD_0290 Opava od Opavice po Pilš 
ťský potok včetně 

 benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
fluoranthen 

HOD_0260 Čižina od pramene po ústí 
do toku Opavy 

dobrý  

HOD_0270 Heraltický potok od pramene 
po ústí do toku Opava 

dobrý  

HOD_0280 Velká od pramene po ústí dobrý  
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do toku Opava 

HOD_0300 Opava od toku Pilšťský potok 
po tok Moravice 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranthen,  
di(2-ethylhexyl)ftalát 
(DEHP), fluoranthen, nikl 

HOD_0385_J Nádrž Kružberk na toku 
Moravice 

nedosažení dobrého stavu kadmium, fluoranthen, rtuť 

HOD_0390 Hvozdnice od pramene po ústí 
do toku Moravice 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranthen, 
fluoranthen 

HOD_0420 Opava od Moravice po ústí 
do toku Odra 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranthen, 
fluoranthen 

HOD_0890 Oldřišovský potok od pramene 
po státní hranici 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranthen, 
fluoranthen 

HOD_0400 Moravice od hráze nádrže 
Kružberk po ústí do toku Opava 

nedosažení dobrého stavu benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
fluoranthen, 

HOD_0170 Porubka od pramene po ústí 
do toku Odra 

nedosažení dobrého stavu anthracen, benzo[a]pyren, 
benzo[b]fluoranthen, 
benzo[ghi]perylen, 
benzo[k]fluoranthen, 
fluoranthen, 
nikl, olovo 

Zdroj: Plán dílčího povodí horní Odry 

Většina útvarů povrchových vod na území ORP Opava nedosahuje dobrého chemického stavu, 
překročeny byly hlavně koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků. 
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Obrázek 8.4.1: Hodnocení chemického stavu útvaru povrchových vod 

 

 

Dalším závažným potenciálním či reálným zdrojem znečištění vod jsou staré ekologické zátěže, které 
jsou evidovány a monitorovány MŽP v databázi Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Dle 
databáze SEKM se na území ORP Opava nachází dvě evidované lokality, která představují aktuální 
riziko pro znečištění vod (kategorie A) a sedm lokalit představujících potenciální riziko (kategorie P).  

Tabulka 8.4.2: Lokality představující riziko pro znečištění vod 

ID zátěže Název Katastr Kategorie 
2863002 MSA, a.s. Dolní Benešov A2 
11156002 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (TEVA) Komárov u Opavy A2 
2863003 Benzina s.r.o. ČSPHM D.Benešov Dolní Benešov P2 
3971001 Pod cihelnou Hlučín P2 
11156007 KOMAS, spol. s.r.o. Komárov u Opavy P2 
1310001 Pustý Mlýn Brumovice u Opavy P3 
11730001 FILSON Opava Jaktař P3 
161001 Pod kostelem - Pavlačka Bělá ve Slezsku P4 
11560001 Opava - bývalá plynárna Opava-Předměstí P4 

Zdroj: SEKM, MŽP 
A2-nutnost realizace nápravného opatření 
P2-kontaminace potvrzena, nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 
P3-kontaminace potvrzena orientačním vzorkováním, nutný průzkum kontaminace 
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P4-žádné informace o kontaminaci, nutný její průzkum  

Areál MSA, a.s. leží na SV okraji města Dolní Benešov. V areálu probíhá průmyslová výroba již více 
než 110 let, jedná se o výrobu armatur a čerpadel. V areálu bylo zmapováno několik ohnisek 
s dokumentovaným znečištěním podzemních vod, zemin a stavebních konstrukcí s rizikem šíření vně 
areál a s rizikem ovlivnění vodních zdrojů, situovaných přímo v areálu. Z pohledu ekotoxicity 
a fyzikálně-chemických vlastností podmiňujících snadné pronikání do geoprostředí, je možno 
za nejzávažnější rizikové látky používané v minulosti označit odmašťovadla na bázi ClU (technický 
benzín, trichloreten, perchloreten). Byly zde také používány delorové náplně kondenzátorů. V roce 
2009 bylo realizováno sanační opatření v části areálu, v roce 2014 byly zahájeny další sanační práce, 
které byly ukončeny v roce 2016. V ohnisku bývalého skladu hořlavin byly koncentrace ClE 
v podzemní vodě sníženy na jednotky až první desítky µg/l. V ohnisku bývalé odmašťovny byly 
koncentrace ClE v podzemní vodě redukovány na úroveň první stovky µg/l. Přetrvává znečištění ClE 
na jižním okraji areálu a znečištění se v koncentracích nad limit pro pitnou vodu projevuje 
i ve využívaných domovních studních na odtokové straně lokality. Ve vzdálenosti do 2 km od areálu 
se nachází zemědělská půda a zdroj pitné vody. Navržen je doprůzkum a aktualizace analýzy rizika. 

Stará ekologická zátěž IVAX Pharmaceuticals s.r.o. představuje kontaminovaný průmyslový areál 
v bezprostřední blízkosti řeky Opavy (nyní TEVA Czech Industries s.r.o.). Mezi významné 
kontaminanty zde patří benzen, toluen, dichlormetan, chloroform, tetrachlorethan, 
trichlorfluormetan, diethyleter, aceton a celá řada dalších látek. Laterální migrace znečištění do okolí 
se odehrává jen v hlavní kvartérní zvodni ve směru proudění podzemních vod. Cílovým recipientem 
podzemních vod z areálu je z podstatné části řeka Opava, zčásti i pohřbený kolektor zahloubeného 
neogenního koryta, otvírající se v prostoru výstupu podzemní vody z areálu. Směr proudění podzemní 
vody v areálu je k SV, v údolní nivě řeky Opavy pak k východu. Specifickým problémem areálu je, že 
za účelem vyhledávání a identifikace starých ekologických zátěží se nelze orientovat jen podle 
rizikových výrobních objektů, neboť jako stěžejní problém se jeví nakládání s výrobními odpady, 
likvidovanými mimo tyto objekty. Nejbližším významnějším zdrojem pitné vody je jímací území Velké 
Hoštice. Areál je oplocen, hlídán, monitorován. Byla prováděna sanace. V současnosti se očekává 
rozhodnutí o definitivním sanačním zásahu na lokalitě. 

Benzina s.r.o. v Dolním Benešově je v provozu od roku 1967, nachází se ve směru výjezdu na Opavu. 
Byla zde zjištěná kontaminace půdního vzduchu, zemin a vod, která však nepředstavuje zdroj 
neakceptovatelného rizika ani pro uživatele přímo na lokalitě ani mimo ní. Na lokalitě nebyla 
identifikována aktuální rizika, která by vyžadovala realizaci nápravných opatření pro jejich eliminaci, 
a tudíž nejsou navrhovány ani žádné cílové parametry těchto opatření. Kontaminace je potvrzena, 
nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, není však vyloučena možnost 
dalšího šíření kontaminace nebo negativní ovlivnění současného využívaní krajiny. 

Lokalita Pod cihelnou je bývalá skládka odpadu u Hlučína. Na skládku byl ukládán stavební odpad, 
tuhý komunální odpad a tuhý průmyslový odpad. Před rekultivací byla ověřována případná 
kontaminace okolí skládkou: znečištění podzemních vod nebylo zjištěno, v povrchové vodě potoka 
byly zjištěny vysoké koncentrace zinku a olova, dále byla ve vodách zjištěna přítomnost kyanidů, 
fenolů, NEL, jejichž hodnoty byly pod hodnotami kritérii, v zeminách bylo zjištěno znečištění NEL, Pb, 
PCB a Cd. Kontaminace je zde potvrzena, nereprezentuje však aktuální zdravotní riziko ani rozpor 
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s legislativou, není však vyloučena možnost dalšího šíření kontaminace nebo negativní ovlivnění 
současného využívaní krajiny. 

KOMAS, spol. s.r.o. je areál na území městské části Opava - Komárov využívaný k průmyslové 
činnosti, s výhradním zaměřením na strojírenskou lehkou výrobu kovových předmětů ze železa, 
mosazi a hliníku. Od konce 70. let minulého století se zásadním způsobem změnil postup 
odmašťování obrobků, kdy dříve používaný technický benzín byl nahrazen perchlorethylenem, který 
se používá dodnes. V současnosti je odmašťování řešeno bezúnikovou technologií s využitím 
recyklace surovin. Sousedí s areálem současného závodu Teva Czech Industries s.r.o. (IVAX). 
V lokalitě proběhla sanace znečištění (chlorované uhlovodíky, technické benzíny) odtěžením. 
Kontaminace je zde potvrzena, nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, není 
však vyloučena možnost dalšího šíření kontaminace nebo negativní ovlivnění současného využívaní 
krajiny. Nyní na lokalitě probíhá postsanační monitoring, jeho předpokládané ukončení bude v roce 
2018. 

Bývalá skládka Pustý Mlýn v Brumovicích u Opavy. Podzemní vody jsou ohroženy kontaminací 
anorganickým znečištěním, kovy a NEL, zeminy pak kovy, NEL a PCB. Kontaminace je zde potvrzena 
jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze vyloučit 
nezbytnost realizace nápravného opatření. 

FILSON Opava se nachází na západním okraji města Opavy, v k. ú. Jaktař. Lokalita sloužila v průběhu 
20. století jako distribuční sklad pohonných hmot. Nyní v areálu vyrábí firma FILSON s.r.o. 
autodoplňky. Podzemní vody zde jsou ohroženy BTEX,NEL,PAU, zeminy NEL a PAU. Kontaminace je 
potvrzena jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze 
vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření. V areálu je vybudován systém monitorovacích 
a sanačních vrtů. Cílem čerpání bylo vytvoření hydraulické bariéry pro zabránění šíření ropných látek 
s podzemní vodou z areálu skladu směrem k vodnímu zdroji Jaktařský zářez. 

Bývalá skládka tuhého komunálního odpadu Pod kostelem – Pavlačka je situována v obci Bělá 
u Hlučína na jihovýchodním okraji obce. Nachází se na místě bývalé pískovny. Skládka vznikala 
od roku 1994 do roku 1996, poté byla deponie překryta výkopovou zeminou a oseta. V podloží 
skládkové deponie není izolační vrstva limitující gravitační vsaky srážkové vody. Tento gravitační vsak 
způsobuje imobilizaci kontaminantů a je hlavním migračním faktorem. Pramenný vývěr Pavlačka 
s navazujícím léčebným a rekreačním zařízením je situován ve směru proudění podzemní vody 
od skládky a má hydraulickou spojitost se zvodněním kvartérního písčitého kolektoru. Rizikový dopad 
skládky na pramenný vývěr není přímo z hlediska ohrožení lidského zdraví, riziko spočívá v možném 
znehodnocení kvality pramenící vody.  

Opava – bývalá plynárna – probíhala zde výroba svítiplynu vysokoteplotní karbonizací černého uhlí 
za současného vzniku koksu a dehtu. Plynárna byla postavena v roce 1859 a zrušena v roce 1957. 
Zdrojem kontaminace mohou být zejména nedostatečně likvidované původní výrobní technologie 
a potrubní rozvody, podzemní jímky na dehet a čpavkovou vodu, místa regenerace plynárenské čistící 
hmoty, plynojemy, generátory (otop pecí), apod. Ke kontaminaci mohlo dojít i během likvidace 
výroby. Rizikové látky jsou PAU, BTEX, fenoly, amonné ionty, kyanidy (berlínská modř), sulfidy/sírany, 
aj. Lokalita je zatím neprozkoumaná, nejsou zde žádné informace o kontaminaci, je nutno na ni 
nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření. 
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8.4.1.2 Znečištění půdy 

Kontaminace půd představuje hrozbu především z hlediska narušení funkcí jednotlivých ekosystémů, 
jakož i zdraví rostlin, živočichů a lidí. Druhotným jevem může být ztráta půdní úrodnosti a s tím 
spojené ztráty na výnosech. Kontaminace půdy znamená znečištění organickými nebo anorganickými 
látkami. V České republice jsou hlavními kontaminanty rizikové prvky a persistentní organické 
polutanty, které se do půdy dostávají převážně díky aplikaci pesticidů. V případě záboru 
kontaminovaného pozemku pro stavební účely mohou být za určitých podmínek eliminována rizika 
pro člověka a ekosystémy. 

Data Registru kontaminovaných ploch byla hodnocena pomocí tzv. preventivních hodnot obsahů 
rizikových prvků v zemědělské půdě (dle vyhlášky 153/2016) neboli kritérií rozhodných pro ochranu 
půdy před rizikovými vstupy, představují horní mez variability přírodního a antropogenně-difúzního 
pozadí. Při překročení těchto pozaďových hodnot se nemusí nutně projevit negativní efekt 
(kontaminace plodin, degradace půdy, zdravotní rizika přímo spojená s půdou - pojídání, vdechování 
půdních částic apod.), může však dojít k narušení některých funkcí půdy. V takovém případě je 
vhodné v maximální míře omezit jakékoli nevhodné chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace 
sedimentů, popř. používání jiných látek, které by mohly zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy. 

Tabulka 8.4.3: Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě zjištěné extrakcí lučavkou 
královskou (mg.kg-1 sušiny) 

Kategorie půd 
Preventivní hodnota1) 

As Be Cd Co Cr Cu Hg2) Ni Pb V Zn 
Běžné půdy 3) 20 2.0 0.5 30 90 60 0.3 50 60 130 120 
Lehké půdy 4) 15 1.5 0.4 20 55 45 0.3 45 55 120 105 

Zdroj: Vyhláška 153/2016 Sb 
1) Hodnoty se netýkají půd geogenně anomálních, na které mají být použity sedimenty podle právních předpisů 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. 
2) Celkový obsah. 
3) Běžné půdy: písčito-hlinité, hlinité, jílovitohlinité a jílovité půdy, které zaujímají převážnou část zemědělsky 
využívaných půd. Jedná se o půdy s normální variabilitou prvků, s normálním půdním vývojem v různých 
geomorfologických podmínkách včetně půd na karbonátových horninách. 
4) Lehké půdy: půdy vzniklé na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky. 
Při vymezení těchto půd se vychází ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 20 %. Tyto 
půdy se vyznačují velmi nízkou absorpční kapacitou. 

K dispozici jsou data pouze z části katastrálních území, odběry vzorků půdy a následné chemické 
analýzy neproběhly ve všech k. ú. V ORP Opava bylo zjištěno překročení preventivních hodnot 
pro lehké půdy na jednom katastrálním území (Budišovice); pro běžné půdy byla preventivní hodnota 
překročena na dvanácti k. ú. Překročení se týkalo kadmia, olova a zinku. V následujících tabulkách 
jsou uvedena katastrální území, na kterých bylo zjištěno překročení alespoň jedné preventivní 
hodnoty, překročená hodnota je zvýrazněna červeně. 
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Tabulka 8.4.4: Průměrné koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě zjištěné extrakcí lučavkou 
královskou podle katastrálních území – k. ú. s překročením alespoň jedné preventivní hodnoty (dle vyhlášky 
153/2016) – lehké půdy (mg.kg-1 sušiny) 

Kód k. ú. Název k. ú. As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 
615552 Budišovice 7.71 1.34 0.61 12.34 37.62 19.10 0.10 26.56 28.81 39.12 112.80 

Zdroj: RKP, ÚKZÚZ 

Tabulka 8.4.5: Průměrné koncentrace rizikových prvků v zemědělské půdě zjištěné extrakcí lučavkou 
královskou podle katastrálních území – k. ú. s překročením alespoň jedné preventivní hodnoty (dle vyhlášky 
153/2016) – běžné půdy (mg.kg-1 sušiny) 

Kód k. ú. Název k. ú. As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 
606332 Bohučovice 7.79 0.98 0.45 9.51 32.30 10.50 0.08 22.50 61.40 30.90 86.10 
615552 Budišovice 6.86 1.06 0.56 10.96 41.36 17.47 0.10 26.49 27.67 37.35 92.77 
630951 Domoradovice 7.86 0.95 0.48 9.98 33.50 14.30 0.10 21.20 65.60 34.20 96.40 
630969 Filipovice 8.70 0.81 0.53 9.71 29.00 12.60 0.09 18.10 64.60 34.60 97.90 
639508 Hlubočec 8.51 0.79 0.56 10.30 35.97 16.93 0.10 22.00 48.97 32.13 89.33 
646580 Hrabství 8.99 0.95 0.48 12.50 35.30 16.80 0.09 25.90 69.40 36.60 89.30 
656496 Jakubčovice 9.06 0.90 0.54 9.99 31.75 12.90 0.10 19.65 72.05 33.50 93.95 
678562 Kyjovice ve Slezsku 7.78 1.28 0.53 10.83 35.22 18.36 0.10 23.68 28.07 37.35 102.84 
736830 Pustá Polom 8.83 1.27 0.61 11.50 38.75 19.33 0.10 24.49 29.16 41.49 106.35 
748943 Skřipov 7.93 0.80 0.52 9.53 30.45 12.60 0.11 18.10 62.35 28.60 85.35 
766780 Těškovice 12.19 1.62 0.57 14.01 48.77 25.10 0.11 32.03 39.12 43.34 122.15 
797006 Žimrovice 6.83 0.85 0.45 9.18 29.50 9.73 0.08 17.50 60.20 32.40 87.70 

Zdroj: RKP, ÚKZÚZ 

Půdy mohou být stejně jako vody potenciálně i reálně kontaminovány také v lokalitách, které jsou 
evidovány Systémem evidence kontaminovaných míst (MŽP), podle tohoto seznamu je na území ORP 
Opava 82 potenciálně problematických položek, z toho 52 skládek tuhého komunálního odpadu, 
4 kontaminované areály (průmyslová či komerční lokalita), 3 plochy výroby/skladování/manipulace 
s nebezpečnými látkami (mimo ropných), 2 plochy výroby/skladování/manipulace s ropnými látkami, 
2 průmyslové skládky, jedna střelnice/vojenský výcvikový prostor, ostatní lokality nemají stanoven 
typ.  

Pro účely ÚSK byly jako rizikové vybrány ty lokality, kterým byly přiřazeny nejvyšší kategorie 
aktuálního a potenciálního rizika (A1-A3 a P1-P4) a zároveň představují riziko kontaminace 
zemědělských půd. V případě ORP Opava se jedná o dvě lokality, které představuji pro kontaminaci 
půd aktuální riziko a šest lokalit s potenciálním rizikem. Ve většině případů se kryjí s místy 
problematickými i pro ochranu vod.  
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Tabulka 8.4.6: Lokality představující riziko pro znečištění zemědělských půd 

ID zátěže Název Katastr Kategorie 
2863002 MSA, a.s. Dolní Benešov A2 
11156002 IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (TEVA) Komárov u Opavy A2 
11156007 KOMAS, spol. s.r.o. Komárov u Opavy P2 
1310001 Pustý Mlýn Brumovice u Opavy P3 
11730001 FILSON Opava Jaktař P3 
11156009 Kylešovice, obalovna Kylešovice P4 
11560001 Opava - bývalá plynárna Opava-Předměstí P4 
19123002 Závada čp. 44 Závada u Hlučína P4 

Zdroj: SEKM, MŽP 
A2-nutnost realizace nápravného opatření 
P1-kontaminace, která by mohla způsobit riziko v případě funkční změny využívání, nutnost institucionální 
kontroly 
P2-kontaminace potvrzena, nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 
P3-kontaminace potvrzena orientačním vzorkováním, nutný průzkum kontaminace 
P4-žádné informace o kontaminaci, nutný její průzkum  

MSA, a.s., IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (TEVA), KOMAS, spol. s.r.o., Pustý Mlýn, FILSON Opava, 
Opava - bývalá plynárna - tyto objekty představují zároveň i problém pro znečištění vod, jsou již blíže 
popsány v předchozí kapitole.  

Kylešovice, obalovna – průmyslový areál na východním okraji městské části Kylešovice. Probíhala zde 
výroba a prodej živičných směsí pro komunikace, lokalita představuje místo s potenciální kontaminací 
PCB z důvodu pravděpodobných historických úniků z výměníků tepla. 

Objekt Závada čp. 44 se nachází na východním okraji obce Závada u Hlučína. Byly zde v minulosti 
skladovány přípravky na bázi chlorovaných uhlovodíků, a u nichž lze předpokládat přetrvávající 
kontaminaci POPs. Lokalita je z hlediska kontaminace horninového prostředí a podzemních vod 
neprozkoumána, historicky mohlo docházek k průsakům kontaminace přes podlahové konstrukce 
do podloží. 

8.4.1.3 Znečištění ovzduší 

Znečištěné ovzduší má ve vztahu ke krajině obousměrný vztah, který sice není ve srovnání s jinými 
složkami životního prostředí klíčový, přesto však může být za jistých podmínek důležitý. Krajina může 
být zdrojem znečištění ovzduší (např. prašnost ze zemědělské činnosti, lesní požáry), na druhou 
stranu může být na krajinný povrch deponováno atmosférické znečištění.  

ORP Opava patří v rámci České republiky k imisně relativně zatíženým oblastem. Plošné překročení 
imisních limitů se každoročně mění, v závislosti na klimatických, rozptylových a emisních 
podmínkách. Nejdůležitější sledovanou škodlivinou, která má úzký vztah ke krajině, jsou prachové 
částice, jejichž koncentrace mohou narůstat vlivem nevhodného hospodaření, nedostatku zeleně, 
větrné eroze apod. Na území ORP Opava byl v roce 2014 překročen 24 hodinový imisní limit 
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pro PM10 nebo roční limit pro PM2,5 na 55 k. ú., v roce 2015 na 35 k. ú. Imisní limit pro roční průměr 
PM10 zde v uvedených letech překročen nebyl.  

Ve vztahu k využívání krajiny je vhodné v oblastech s překročením imisních limitů hospodařit tak, aby 
byla prašnost ze zemědělské činnosti minimalizována. 

Tabulka 8.4.7: Překročení imisních limitů pro zdraví lidí pro prachové částice (PM10 a PM2,5) podle 
katastrálních území  

    2014 2015 

Kód k. ú. Název k. ú. PM10_24h PM10_r PM2,5 PM10_24h PM10_r PM2,5 

602591 Benkovice 1 0 0 0 0 0 

606189 Bohdanovice 0 0 0 0 0 0 

606332 Bohučovice 1 0 0 0 0 0 

609382 Branka u Opavy 1 0 0 0 0 0 

609714 Bratříkovice 0 0 0 0 0 0 

613100 Brumovice u Opavy 0 0 0 0 0 0 

615552 Budišovice 1 0 1 0 0 0 

625876 Deštné 0 0 0 0 0 0 

630454 Dolní Životice 1 0 0 0 0 0 

630951 Domoradovice 0 0 0 0 0 0 

777170 Držkovice 1 0 0 1 0 0 

630969 Filipovice 0 0 0 0 0 0 

639036 Hlavnice 0 0 0 0 0 0 

639508 Hlubočec 1 0 0 0 0 0 

640140 Hněvošice 1 0 1 1 0 0 

640786 Holasovice 1 0 0 1 0 0 

645036 Hořejší Kunčice 0 0 0 0 0 0 

646580 Hrabství 1 0 0 0 0 0 

646601 Hrabyně 1 0 1 1 0 0 

646814 Hradec nad Moravicí 1 0 0 0 0 0 

636495 Chabičov ve Slezsku 1 0 1 1 0 0 

651141 Chlebičov 1 0 1 1 0 0 
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    2014 2015 

Kód k. ú. Název k. ú. PM10_24h PM10_r PM2,5 PM10_24h PM10_r PM2,5 

655040 Chvalíkovice 1 0 0 0 0 0 

656488 Jakartovice 0 0 0 0 0 0 

711730 Jaktař 1 0 0 1 0 0 

656496 Jakubčovice 1 0 0 0 0 0 

656631 Jamnice 0 0 0 0 0 0 

783595 Jarkovice 1 0 0 1 0 0 

659380 Jezdkovice 0 0 0 0 0 0 

660035 Jilešovice 1 0 1 1 0 0 

646822 Kajlovec 0 0 0 0 0 0 

640794 Kamenec 0 0 0 0 0 0 

711756 Kateřinky u Opavy 1 0 1 1 0 0 

645044 Kerhartice u Budišova nad Budišovkou 0 0 0 0 0 0 

711845 Komárov u Opavy 1 0 1 1 0 0 

670782 Košetice ve Slezsku 0 0 0 0 0 0 

678562 Kyjovice ve Slezsku 1 0 1 1 0 0 

711811 Kylešovice 1 0 1 1 0 0 

680991 Lhota u Opavy 1 0 1 1 0 0 

681440 Lhotka u Litultovic 0 0 0 0 0 0 

684074 Lipina u Opavy 0 0 0 0 0 0 

686018 Litultovice 1 0 0 0 0 0 

640808 Loděnice 0 0 0 0 0 0 

690490 Malé Heraltice 0 0 0 0 0 0 

711870 Malé Hoštice 1 0 1 1 0 0 

645052 Medlice u Budišova nad Budišovkou 0 0 0 0 0 0 

694061 Mikolajice 0 0 0 0 0 0 

695149 Milostovice 1 0 0 1 0 0 

696820 Mladecko 0 0 0 0 0 0 

698237 Mokré Lazce 1 0 1 1 0 0 
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    2014 2015 

Kód k. ú. Název k. ú. PM10_24h PM10_r PM2,5 PM10_24h PM10_r PM2,5 

640816 Neplachovice 1 0 0 1 0 0 

706647 Nové Sedlice 1 0 1 1 0 0 

707309 Nový Dvůr u Opavy 0 0 0 0 0 0 

710113 Oldřišov 1 0 1 1 0 0 

711560 Opava-Město 1 0 0 1 0 0 

711578 Opava-Předměstí 1 0 1 1 0 0 

716481 Otice 1 0 0 1 0 0 

777188 Palhanec 1 0 0 1 0 0 

724637 Podvihov 1 0 1 0 0 0 

736830 Pustá Polom 1 0 1 0 0 0 

738824 Raduň 1 0 0 1 0 0 

745863 Sádek u Opavy 0 0 0 0 0 0 

613142 Skrochovice 0 0 0 0 0 0 

748943 Skřipov 1 0 0 0 0 0 

750280 Slavkov u Opavy 1 0 0 1 0 0 

750832 Služovice 1 0 1 1 0 0 

636509 Smolkov 1 0 1 1 0 0 

752479 Sosnová 0 0 0 0 0 0 

755435 Stěbořice 1 0 0 1 0 0 

759180 Suché Lazce 1 0 1 1 0 0 

763110 Štáblovice 1 0 0 0 0 0 

640824 Štemplovec 0 0 0 0 0 0 

763888 Štítina 1 0 1 1 0 0 

764817 Tábor ve Slezsku 0 0 0 0 0 0 

766780 Těškovice 1 0 1 0 0 0 

613151 Úblo 0 0 0 0 0 0 

773166 Uhlířov 1 0 0 0 0 0 

777196 Vávrovice 1 0 0 1 0 0 
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    2014 2015 

Kód k. ú. Název k. ú. PM10_24h PM10_r PM2,5 PM10_24h PM10_r PM2,5 

778770 Velké Heraltice 0 0 0 0 0 0 

778826 Velké Hoštice 1 0 1 1 0 0 

783609 Vlaštovičky 1 0 0 0 0 0 

786021 Vrbka u Opavy 1 0 1 1 0 0 

786624 Vršovice u Opavy 1 0 0 0 0 0 

793230 Zlatníky u Opavy 1 0 0 1 0 0 

797006 Žimrovice 1 0 0 0 0 0 

Zdroj: zpracováno dle dat ČHMÚ 
Pozn.: 1 - limit byl překročen; 0 - limit nebyl překročen 

Ve vztahu k využívání krajiny představuje riziko také větrná eroze, která způsobuje sezónní nebo 
trvalou prašnost v regionech, které jsou využívány k intenzivní zemědělské činnosti. 

8.4.2 Problémy k řešení v návrhové části 

8.4.2.1 Znečištění vod 

Pro útvary povrchových vod s nevyhovujících chemickým stavem jsou Plánem dílčího povodí Horní 
Odry stanovena opatření, jedná se vesměs o výstavbu či modernizaci kanalizace a ČOV v obcích, 
odstranění starých ekologických zátěží (IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (TEVA)).  

V místech SEKM s kategorií priority A2 je nutno počítat s nápravným opatřením k sanaci staré 
ekologické zátěže. V ostatních uvedených lokalitách (kategorie P) je nutno počítat s jejich 
kontaminací a je potřeba s touto informací pracovat v návrhové části.  

8.4.2.2  Znečištění půdy 

V k. ú., kde došlo k překročení preventivní hodnoty, je zakázáno používání upravených kalů 
a sedimentů (dle Zákona 334/1992 Sb.). Je vhodné zde v maximální míře omezit jakékoli nevhodné 
chování - např. aplikace kalů z ČOV, aplikace sedimentů, popř. používání jiných látek, které by mohly 
zhoršit (fyzikální i chemický) stav půdy. 

V místech SEKM s kategorií priority A2 je nutno počítat s nápravným opatřením k sanaci staré 
ekologické zátěže. V ostatních uvedených lokalitách (kategorie P) je nutno počítat s jejich 
kontaminací a je potřeba s touto informací pracovat v návrhové části.  
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8.4.2.3  Znečištění ovzduší 

V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisních koncentrací PM10 či PM2,5 
lze doporučit využívání zemědělské krajiny tak, aby byla prašnost ze zemědělské činnosti 
minimalizována. 

8.5 Rizika pro ochranu přírody a biodiverzity 

Problematika snižující se biodiverzity a neexistence snadných řešení je v poslední době často 
skloňovaným tématem. V ORP Opava se projevuje v různé intenzitě většina hlavních rizik, kterým je 
vystavena biodiverzita v EU25. Územní plánování může být stěžejním nástrojem předcházení 
některým z rizik, u jiných je zásadní spolupráce mezi správci produkčních ploch, chráněných území 
(jejich managementem) a územním plánováním: 

1. Klimatická změna, která se projevuje zvýšenými teplotami, nárazovějšími srážkami, 
periodicky menší dostupností vody a extrémními povětrnostními jevy, má už v současnosti 
mnohostranné dopady na ekosystémy26:  

 Dopady na vegetační stupňovitost – kvůli zvýšeným teplotám je předpokládán posun 
výskytu lesních i nelesních druhů, obecně směrem z nižších do vyšších nadmořských 
výšek a z jihu na sever, tedy směrem za podobnými teplotními vláhovými 
podmínkami. Je odhadováno, že rozmístění vegetačních stupňů se v následujících 
desetiletích bude postupně přesouvat směrem do vyšších nadmořských výšek, tj. 
na místě současného 3. VS (dubobukového, aktuálně 300 – 500 m n.m.)  budou 
podmínky vhodné pro druhy 2. stupně (bukodubového, aktuálně 200 – 400 m n.m.). 
Pravděpodobné škody např. v lesnictví už byly popsány27.   

 Lze očekávat velmi problematické dopady na mokřadní a vodní biotopy (M 
Mokřady a pobřežní vegetace, R Prameniště a rašeliniště, V vodní toky a nádrže) kvůli 
výkyvům v množství vody na stanovišti včetně působení odparu, změně teploty vody, 
obsahu některých prvků a dalším faktorům.  

 Lze očekávat zvýšenou zranitelnost některých druhů vázaných na vodní a mokřadní 
lokality, typicky obojživelníků – nedostatek vody v důležitých vývojových fázích může 
ohrožovat populace na konkrétních lokalitách.  

 Jako problematické se (v kontextu dopadů klimatických změn) jeví udržení populací 
chladnomilnějších druhů v lokalitách na hraně jejich přirozených areálů (v případě 

                                                             
25 Projekt Alarm, http://www.alarmproject.net/  
26 Trnka M. et al. 2015b: Odborné analýzy lesnicko-hospodářské, klimatologické, pedologické a zemědělské 
pro účely řešení projektu číslo EHP-CZ02-OV-1-039-2015 s názvem „Komplexní plánovací, monitorovací, 
informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem 
na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ Souhrnná výzkumná zpráva. Více na www.adaptan.net, 
27 http://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/dopady-zmeny-klimatu-na-eu-a-cr-lesnictvi/ 
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Opavska např. enklávy modřínů s původním genofondem v ZCHÚ Hůrky). V případě 
nepříznivých podmínek je možné zhoršení stavu předmětu ochrany.  

 PR, PP a části území Natura zaměřené na ochranu obojživelníků by měly provést 
vhodná adaptační opatření pro udržení životaschopných populací i za klimatické 
změny. Vhodná opatření v některých případech se mohou týkat územního plánování 
(př. vymezení nových tůní, revitalizace částí toků). 

2. Eutrofizace a působení chemikálií – v případě eutrofizace se jedná o dlouhodobý problém 
nadměrného přísunu živin (s deštěm nebo splachem) s následným negativním dopadem 
na podmínky stanoviště. Následkem je např. zarůstání cennějších lokalit nitrofilními druhy 
(jasan, akát) či ruderalizace travních porostů. Podobně i transport dalších chemikálií, které 
mohou nepříznivě ovlivňovat stanovištní podmínky a působit toxicky na přítomné organismy. 
Rizika eutrofizace se dají částečně řešit na úrovni managementu (např. kosení). Rizika vlivu 
expozice chemikáliím je nejlepší řešit prevencí. Územní plánování může výrazně pomoci 
v prevenci těchto rizik, zejména vymezením kvalitních ochranných zón pro omezení splachu 
živin a chemikálií z okolních, nejčastěji zemědělských pozemků.   

3. Intenzivní hospodaření na orné půdě, TTP a v lesích – územní plánování se managementem 
krajiny přímo nezabývá, ale je potřeba počítat s dopady stupňující se intenzifikace 
hospodaření na krajinu. Územní plánování může pomoci zaváděním ochranných zón.  

4. Přetrvávající regulace vodních toků (v místech, kde to není nezbytně nutné), neumožňující 
existenci přírodě blízkých biotopů a na ně vázaných druhů. 

5. Absence hospodaření mimo hlavní produkční lokality (tzn. meze, některé travní porosty, 
nelesní dřevinná vegetace) – socioekonomický faktor; v územním plánování nelze přímo 
ovlivnit, nepřímé možnosti zahrnují lepší zpřístupnění lokalit pro údržbu. 

6. Migrace, fragmentace a nedostatek „nových míst v krajině“ vhodný pro osídlení divoce 
rostoucími druhy rostlin a živočichů.  Dostatečný migrační prostor a omezení fragmentace je 
zásadní z toho důvodu, aby tak jako doposud nebyly snižovány populační stavy druhů. 
V současnosti je evidentní problém např. v zemědělských krajinách u druhů s menším 
teritoriem, jakými jsou př. motýli, koroptve či zajíci. Rizika týkající se migrace byla detailně 
zpracována28. Rizikem z hlediska územního plánování představuje jakákoli výstavba 
v migračním koridoru (silnice, byty, průmyslové areály, rekreační výstavba, stavby pro účely 
výroby elektrické energie či jakékoli podobné stavby), dále vytváření jiných bariér (oplocené 
pastevní areály, vinice, pěstování rychle rostoucích dřevin, v lese obory ohraničené ploty), 
likvidace zeleně v krajině (i postupná a dlouhodobá), nemožnost překonat vodní tok (použití 
panelů, dlažby, oplocení). Používání běžných oplocenek v lesích by nemělo způsobovat 
problémy.  

7. Invazní druhy – jedná se o nepůvodní druhy rostlin a živočichů, které se liší v možných 
škodlivých dopadech, kterými působí (hospodářských, ochranářských, zdravotních a dalších). 
Odborníky byl navržen stratifikovaný postup managementu podle rizik, která s sebou 

                                                             
28 Anděl P. a kol. (2010). Opatření na ochranu migrační propustnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec. 
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konkrétní druh přináší na konkrétním stanovišti.29 Invazní druhy byly rozděleny do černého, 
šedého a varovného seznamu, přičemž v černém seznamu je 78 druhů rostlin a 39 živočichů; 
v šedém o něco méně druhů - 47 rostlin a 16 živočichů. Část z nich je doporučeno pouze 
sledovat, zatímco šíření druhů z černého seznamu je potřeba řešit. 

 Invazní druhy rostlin v ORP Opava: nejvíce nebezpečnými s nutností vymýcení jsou 
druhy bolševník velkolepý a ambrozie peřenolistá, stratifikovaný přístup vyžaduje 
např. trnovník akát, javor jasanolistý, pajasan žláznatý, netýkavka žláznatá, 
kustovnice cizí, křídlatka česká, křídlatka japonská pravá, křídlatka sachalinská, 
zlatobýl kanadský, slunečnice topinambur či komule Davidova a další 

 Silně se šířící původní druhy: jasan ztepilý 

 Invazní druhy savců: nejvíce nebezpečným s nutností vymýcení je norek americký 
a mýval severní, stratifikovaný přístup vyžaduje např. nutrie říční, ondatra pižmová, 
potkan, krysa obecná, psík mývalovitý či myš domácí/m. západoevropská 

 Invazní druhy ryb: stratifikovaný přístup střevlička východní, amur bílý, tolstolobik 
bílý, tolstolobik pestrý, okounek pstruhový, siven americký, sumeček černý, karas 
stříbřitý, karas ginbuna, hlaváčkovec Glenův a další 

 Invazní druhy bezobratlých: jediný druh označen nutností vymýtit je kleštík zhoubný 
(parazit včel), stratifikovaný přístup severoamerické druhy raků, krab bahenní, plzák 
španělský, klíněnka jírovcová, blešivec ježatý, slávička mnohotvárná, tasemnice, 
motolice obrovská a další 

8. Ztráta opylovačů – představuje vážné riziko pro populace rostlin vázaných na opylovače. 
Toto riziko je zapříčiněno používáním chemikálií toxických pro hmyz a nedostatkem území, 
které chemikáliím vystaveno není.   

                                                             
29 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/seznam-prioritnich-invaznich-druhu-pro-cr 
Pergl et al. (2016) Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental 
impacts and management strategy. – NeoBiota 28: 1–37 http://neobiota.pensoft.net/articles.php?id=4824 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

251 
 

Tabulka 8.5.1: Přehled současných rizik a možných budoucích rizik v ZCHÚ v ORP Opava  

č. 
Název ZCHÚ / 
typ ochrany 

rozloha 
(ha) 

k. ú. 
překryv s jiným 

chráněným územím 
popis konektivita 

Aktuální 
rizika 

Trendy - 
budoucí rizika 

Jak ovlivnit 
rizika územním 

plánováním 

1 

Heraltický potok 
/ PP 

14,39     Holasovice 
Neplachovice, 
Stěbořice 

lokální BC 
návaznost na VKP 
niva (na západě) 

Mokřadní biotop 
s vysokou 
krajinářskou 
hodnotou. 
Přítomny silně 
ohrožené druhy 
zvířat, hlavně 
obojživelníci 
a ptáci. 
Ochranné pásmo 
je dáno ze zákona 
50 m od okraje 
rezervace. 

konektivita je 
zajištěna skrze 
tok, pokud bude 
tok v pořádku  

Ruderalizace 
tužebníkových 
lad T1.6 - 
zarůstání 
rákosem 
a vrbinami 
- splachy 
z pole 
na severu  
- silnice 
u Neplachovic: 
možný 
problém 
pro migraci 
obojživelníků  
- invazní 
rostliny 

pokračující 
eutrofizace 
 
ovlivnění 
biotopů a zvířat 
(obojživelníci) 
kvůli změně 
distribuce 
a poklesu 
srážek 

- změna kusu 
pole na severu 
na TTP 
- větší 
zadržování vody 
v území: 
opatření na toku 
a na polích 
v okolí 
- ochrana 
kvalitní louky 
na jih od PP - 
regulace 
v územním 
plánu  

2 

Hněvošický háj / 
PR 

67,71     Hněvošice, 
hraničí 
s Oldřišovem 

EVL Hněvošický háj, 
biocentrum 

Ochrana 
karpatských druhů  
květeny, které zde 
dosahují 
severozápadní 
hranice svého 
rozšíření. 

v ÚSES V okolí PR 
pole, ze 
západu 
svažující se - 
eutrofizace 

ovlivnění 
mokřadních 
částí biotopů 
a obojživelníků  
 
bříza pýřitá - 
chladmonilný 
druh 
 
eutrofizace 

- podpořit 
konektivitu  
v ochranném 
pásmu v polích 
- do pole 
na západě 
navrhnout 
protierozní prvky 
realizace prvků 
ÚSES 
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č. 
Název ZCHÚ / 
typ ochrany 

rozloha 
(ha) 

k. ú. 
překryv s jiným 

chráněným územím 
popis konektivita 

Aktuální 
rizika 

Trendy - 
budoucí rizika 

Jak ovlivnit 
rizika územním 

plánováním 

3 

Hořina / PR 22,05     Velké 
Heraltice, 
na hranicích 
s Brumovicemi 

 
regionální biocentrum 

Zbytky přirozených 
potočních jasenin 
a podmáčených 
nivních luk 
s původní bohatou 
populací šafránu 
karpatského; 
přirozený tok 
Hořiny se stabilní 
populací mihule 
potoční 

v ÚSES  V okolí PR 
pole - splachy 
biocidů 
a hnojiv   

další 
ruderalizace - 
ohrožení TTP 
biotopů, také 
šafrán a mihule 

- zásadní jsou 
opatření proti 
splachu z polí - 
doporučeno 
zatravnění 
ochranného 
pásma 
 
- změna 
hospodaření 
na okolních 
polích  
 
- stanovit 
regulativy 
a realizovat 
ÚSES 

4 

Hůrky / PP 16,04    Velké 
Heraltice,  

 
biocentrum, protíná 
biokoridor 

les směřující 
k pralesu 
ochrana 
genofondu Larix 
decidua sspec. 
carpatica var. 
sudetica 

v ÚSES spárkatá zvěř 
- problém 
managementu 

V nadmořské 
výšce 382 – 438 
m budou možné 
problémy 
pro modřín 

- možné stanovit 
regulativy 
pro okolní lesy 
 
- ochranu 
genofonu 
modřínu řešit 
managementem, 
příp. posílit 
konektivitu přes 
prvky ÚSES  

5 

Hvozdnice / PR 56,24     Slavkov, 
kousek 
ve Štáblovicích 
a Uhlířově 

 
biocentrum, protíná 
biokoridor 

Jedno 
z posledních 
bažinných území 
v nížinných 
oblastech 
Severomoravského 
kraje, s bohatým 
výskytem 
rostlinstva 
a živočišstva 
včetně 

v ÚSES problém 
splachů ze 
zemědělských 
pozemků 
 
nepůvodní 
druhy dřevin 
 
křídlatka 

270 – 290 m 
n. m. 
možné problémy 
pro obojživelníky 
 
pokračující 
eutrofizace 
a výskyt 
invazních druhů 

- řešit ochranné 
pásmo - 
regulativy, 
zatravnění apod. 
- podpora 
lepšího vodního 
režimu v krajiny 
- v okolí PR 
navrhnout více 
protierozních 
prvků 
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č. 
Název ZCHÚ / 
typ ochrany 

rozloha 
(ha) 

k. ú. 
překryv s jiným 

chráněným územím 
popis konektivita 

Aktuální 
rizika 

Trendy - 
budoucí rizika 

Jak ovlivnit 
rizika územním 

plánováním 

geologických 
výtvorů. 

 
Revitalizace 
toku, tvorba   

6 

Jakartovice / PP 13,02    Jakartovice EVL Jakartovice Ochrana modráska 
bahenního - 
populace 
nedostatečně 
velké  

Potřeba dořešit 
kvůli 
životaschopnosti 
populace! 

od pole ze 
Z chráněno 
lesem, v části 
ochranného 
pásma je TTP 
- ruderalizace 
spíše 
omezená 

340 m n.m. 
otázka, zda 
budou 
dlouhodobě 
příznivé 
podmínky 
pro modráska  

prioritou je řešit 
konektivitu 
lokality (např. 
přes VKP 
navázat na další 
populace 
modráska) 
 
- v okolí řešit 
revitalizace toků, 
regulativy 
u smrkových 
lesů, také 
protierozní prvky 

7 

Kaluža / NPR 57,03     Březová, 
Hradec 
nad Moravicí 

regionální BC Ochrana 
ojedinělého 
přirozeného 
smíšeného 
porostu. 
- samovolný vývoj 

v ÚSES kopytníci brzdí 
přirozenou 
obnovu 

lokalita je 
v nadm. výšce 
320 - 482 m, 
jedle by měla 
být 
životaschopná 
(smrk ne) 

z hlediska 
územního 
plánování je 
NPR v pořádku 
 
lze podpořit 
vhodnými 
regulativy 
ve smrkových 
lesích v okolí 
NPR.  

8 

Otická sopka / 
PP 

10,44     Otice lokální BC  Třetihorní čedičové 
vyvřeliny 
a ledovcové 
uloženiny. 

v ÚSES trnovník akát, 
hlavně v okolí 

možné zarůstání 
- řeší 
management 
 
otázka 
ruderalizace 

ne, řeší 
management 
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č. 
Název ZCHÚ / 
typ ochrany 

rozloha 
(ha) 

k. ú. 
překryv s jiným 

chráněným územím 
popis konektivita 

Aktuální 
rizika 

Trendy - 
budoucí rizika 

Jak ovlivnit 
rizika územním 

plánováním 

9 

U Leskoveckého 
chodníka / PR 

28,97     Skřipov regionální BC Ochrana 
přirozeného 
autochtonního 
porostu jedle. 
Čáp černý, datel 
černý, žluna šedá. 

v ÚSES problém 
s obnovou 
hlavně jedle, 
včetně těžby 

450 – 498 m. 
jedle by měla 
mít obstojné 
klimatické 
podmínky 
potlačení smrku 
- přínosný 
dopad 

spíše ne, řeší 
management 

10 

Údolí Moravice / 
PP 

53,43     Hradec 
nad Moravicí 

EVL Údolí Moravice  
lokální BC 

Ochrana 
přástevníka 
kostivalového 
a střevlíka 
hrbolatého 
(udržení 
v příznivém stavu). 
Výskyt dalších 
druhů vč. vranky 
obecné.  

v ÚSES částečná 
migrační 
bariéra 
na Moravici 
pro vranku 
obecnou (okolí 
PR) 
příliš mnoho 
smrktu 

smrk by měl být 
menší problém - 
potlačení kvůli 
dopadům 
klimatických 
změn 

V krajině v okolí 
PP - stanovit 
území vhodné 
k revitalizaci 
V rámci PP 
pro ochranu 
druhů hlavně 
management. 

11 

Úvalenské louky 
/ PP 

6,50 Brumovice VKP Opava 
Brumovice 1  
regionální BC 

Přirozené vlhké 
louky s řadou ostřic 
(zbytky slatin). 
V současnosti 
zbytky biotopů, 
lokalita pro ptačí 
druhy. 

v ÚSES,na 
hranicích 
s Polskem  

terén rovinatý, 
eroze není 
velké riziko, 
přesto 
ruderalizace 

možné potíže 
s vysycháním 
lokality 
 
další 
ruderalizace 
a invazivní 
druhy 

zadržení vody 
v okolní krajině 
 
využít návaznost 
na VKP 
a ochránit oba 
dva prvky 
vhodnými 
regulativy 
na okolních 
polích  
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8.6 Snižování prostupnosti krajiny a fragmentace krajiny 

8.6.1 Fragmentace krajiny dopravou 

Činností člověka a především výstavbou dopravní infrastruktury se krajina dělí na stále menší a menší 
celky. Tento jev označovaný jako fragmentace krajiny patří k závažným a také velmi složitým 
problémům ochrany přírody a může mít v budoucnu katastrofické následky pro flóru, faunu 
a ekosystémy. Proto je snahou pomocí různých legislativních nástrojů chránit celistvost cenných 
území, a to nejen na národní, ale v současnosti rovněž na celoevropské úrovni zaváděním soustavy 
NATURA 2000. 

Fragmentace krajiny se ale netýká pouze ochrany přírody. Rozhodující význam má i pro život člověka 
v krajině, pro zajištění psychické pohody, pocitu domova s možností odpočinku a rekreace. Krajina 
rozdělená na drobné segmenty sídly a dopravou, s navazující hlukovou a imisní zátěží, tento potenciál 
ztrácí. Je tedy zřejmé, že se zde spojují zájmy ochrany člověka a ochrany živočichů, a proto třeba se 
intenzivně zaměřit na tuto problematiku již na úrovni koncepčních a územně plánovacích materiálů. 

Hodnocení fragmentace krajiny ORP Opava bylo provedeno na základě výsledků vytvořených dle 
metodické příručky Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (Anděl a kol. (2005)). Dle této metodiky 
se definují oblasti, které jsou dosud považovány za nefragmentované a je hodnocena jejich kvalita. 
K takto vymezeným oblastem (označovaným jako polygony UAT - unfragmented area with traffic) lze 
potom přistupovat jako ke konkrétním cenným prvkům v krajině, které je třeba chránit. Je možné je 
zakreslovat do mapových podkladů, konfrontovat s různými záměry a navrhovat praktická opatření 
k zachování jejich celistvosti. Tím se tento postup stává použitelný v územním plánování, ochraně 
přírody a při hodnocení různých investičních záměrů. 

Dopravní stavby, dálnice, silnice a železnice patří k hlavním faktorům způsobujícím fragmentaci 
krajiny, a na tyto stavby je tato příručka zaměřena. Bylo by ale velmi krátkozraké omezovat problém 
fragmentace krajiny jen na výstavbu dopravní infrastruktury. Velmi významný fragmentační vliv má 
i výstavba nových sídel v extravilánu obcí, průmyslové zóny, těžba nerostných surovin, intenzivní 
průmyslové zemědělství atd. Jádrem metodiky je tedy obecný algoritmus pro hodnocení fragmentace 
a z něj se následně odvozuje konkrétní metodika pro fragmentaci dopravou. Současně ale může být 
tento postup aplikován i na jiné fragmentační jevy a různé skupiny organismů. 

Ve studii jsou prezentovány výsledky varianty metody vymezující oblasti nefragmentované dopravou 
UAT. 

Vymezení polygonů UAT 

Polygon UAT je definován jako část krajiny, která splňuje současně tyto dvě podmínky: 

a) je ohraničena buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo 
vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru) 

b) má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území) 
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Obrázek 8.6.1: Vymezení nefragmentované plochy UAT 

 
 
 
Údaje o silniční síti a intenzitách dopravy pro účely této analýzy byly použity ze sčítání dopravy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Železnice jako dopravní bariéra jsou zahrnuty pouze vícekolejné 
železniční tratě. 

8.6.1.1 Analýza kvality polygonů UAT 

Kvalita polygonu UAT je dána rozlohou vhodných biotopů uvnitř polygonu a úrovní rizik jeho budoucí 
další fragmentace, jedná se tedy o popis současného stavu a budoucí perspektivy.  

Analýza biotopů 

Analýza spočívá v hodnocení velikosti a kvalitě (zastoupení) vhodných biotopů. Výsledkem hodnocení 
je velikost skutečně využitelné plochy pro daný druh, tzv. efektivní plocha EA (km2). Hodnoty EA jsou 
kategorizovány do tříd výborný, velmi dobrý, dobrý. 

Obrázek 8.6.2: Schéma hodnocení přijatelnosti pro druh 

 

 
 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

257 
 
 

 

Analýza bariér 

Analýza spočívá v hodnocení počtu a rozmístění nadlimitních a podlimitních bariér pronikajících 
do polygonu UAT, které snižují jeho funkčnost a představují ohniska potenciální fragmentace 
do budoucnosti. Součásti analýzy je také hodnocení samotného tvaru polygonu z hlediska výskytu 
úzkých míst s hrozbou možného budoucího propojení. 

Obrázek 8.6.3: Schéma hodnocení rizika budoucí fragmentace 

 

 
 
Měrnou hodnotou budoucí fragmentace je délka vnějších a vnitřních potencionálních bariér (PB) 
v jednotce plochy (km/km2). Hodnoty PB jsou kategorizovány do tříd výborný, velmi dobrý, dobrý. 

Celková kvalita  

Výsledná kvalita polygonů UAT je stanovena na základě kombinační matice efektivní plochy 
a potenciálních bariér. 

Tabulka 8.6.1: Celková kvalita polygonů 

 
  
Hodnocení kvality polygonů představuje doplňující údaj k jejich vymezení. Již samotná existence 
prostoru, který splňuje parametry UAT představuje z hlediska fragmentace krajiny pozitivní hodnotu. 
Proto i při slovním zařazení polygonů podle kvality jsou polygony s nejnižší kvalitou ve srovnání 
s ostatními, hodnoceny stupněm dobrý. Do stupně nevyhovující patří ta území, která definici UAT 
nevyhovují. Na mapách jsou to bílé prostory. 
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8.6.2 Fragmentace krajiny dopravou v obcích SO ORP Opava 

Na základě dat polygonů fragmentace krajiny dopravou byla provedena prostorová analýza rozložení 
a kvality polygonů UAT v rámci ORP.  

Z výsledků analýzy vyplývá, že 74,5 % plochy ORP je pokryta polygony UAT, toto území je tedy 
nefragmentováno dopravou. Na 37,7 % území ORP se nachází polygony UAT výborné kvality, 
významné z hlediska výskytu vhodných biotopů a prognózou dlouhodobé udržitelnosti. Na 24,4 % 
plochy ORP jsou polygony UAT kvality velmi dobré a na 12,5 % kvality dobré. Krajina je 
fragmentována v jižní, severní a severozápadní části ORP. 

Tabulka 8.6.2: Přehled polygonů UAT na území ORP Opava 

 
Plocha UAT Kvalita UAT 

Číslo 
UAT 

celkem (km2) v rámci ORP 
(km2) 

v rámci ORP 
(%) 

efektivní plocha potenciální 
bariéra 

celková kvalita 

157 194 71 37 velmi dobrá dobrá dobrá 

165 376 120 32 výborná velmi dobrá výborná 

173 890 94 11 výborná velmi dobrá výborná 

174 252 138 55 výborná dobrá velmi dobrá 
 

Analýza rozložení polygonů UAT byla provedena také pro jednotlivé obce. Viz Tabulka 8.6.4 
Fragmentace krajiny dopravu SO ORP Opava po obcích.  

Tabulka 8.6.3: Souhrn výsledků fragmentace krajiny dopravu v obcích SO ORP Opava 

Procentuální rozsah polygonů  UAT v ploše obce Počet obcí 

100 % 24 

51 - 99 % 9 

1 - 50 % 1 

0 % 7 

více než 50 % plochy obce výborná kvalita UAT 15 
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Obrázek 8.6.4: Fragmentace krajiny dopravou na území ORP Opava dle rozložení polygonů UAT 

 
Zdroj: ČÚZK, Cenia 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

260 
 
 

 

Obrázek 8.6.5: Fragmentace krajiny dopravou na území SO ORP Opava – intenzita dopravy, zastavěné území, 
záměry v území 
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Tabulka 8.6.4: Fragmentace krajiny dopravou po obcích dle procentuálního zastoupení polygonů UAT 

Název obce 
% výměry obce 

UAT 
UAT celková kvalita 

Mimo UAT 
Dobrý Velmi dobrý Výborný 

Branka u Opavy 100   54 46   
Bratříkovice 100   100   
Brumovice 91 91   9 
Budišovice 100   100     
Dolní Životice 100   100   
Háj ve Slezsku 0   0   100 
Hlavnice 100   100   
Hlubočec 100   100     
Hněvošice       100 
Holasovice 68 60 7 32 
Hrabyně 49   49   51 
Hradec nad Moravicí 61   37 24 39 
Chlebičov       100 
Chvalíkovice 100   100     
Jakartovice 100   100   
Jezdkovice 100   100   
Kyjovice 100   100     
Lhotka u Litultovic 100   100   
Litultovice 100   100   
Mikolajice 100   100   
Mladecko 100   100   
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Mokré Lazce 67   67   33 
Neplachovice 100 88 12 0 
Nové Sedlice 78   78   22 
Oldřišov       100 
Opava 55 7 27 20 45 
Otice 86   0 86 14 
Pustá Polom 100   100     
Raduň 100   100     
Skřipov 54   54   46 
Slavkov 93   93 7 
Služovice       100 
Sosnová 100 100     
Stěbořice 100   100   
Štáblovice 100   100   
Štítina       100 
Těškovice 100   100     
Uhlířov 100   100   
Velké Heraltice 100 34 66   
Velké Hoštice       100 
Vršovice 100   100     
Celkem 75 13 24 38 25 

 

Popis problémů 

Na základě analýzy stavu existence a rozložení polygonů UAT a plánovaných záměrů výstavby a úprav 
komunikací byly vytipovány následující střety:  
 

1. Plánovaný obchvat Komárova – jižní varianta zasahuje do polygonu UAT 174. 
Při předpokládané nadlimitní intenzitě dopravy dojde k oddělení 3,8 km2, což je 1,5 % 
celkové výměry polygonu.  

2. Plánovaný obchvat Branky u Opavy a Hradec nad Moravicí zasahuje do polygonu UAT 174. 
Při předpokládané nadlimitní intenzitě dopravy dojde k oddělení 4,7 km2, což je 1,9 % 
celkové výměry polygonu.  

3. Plánovaný západní obchvat Opavy zasahuje do polygonu UAT 157 a 165. Při předpokládané 
nadlimitní intenzitě dopravy dojde v případě polygonu 157 k oddělení 0,7 km2, což je 0,36 % 
celkové výměry polygonu, v případě polygonu 165 bude odděleno 3,9 km2, což je 1 % 
celkové výměry polygonu. 

4. Ostatní záměry – mino polygony nebo minimální vliv na polygony UAT 

Z uvedeného vyplývá, že analyzované záměry na území OPR Opava existenci polygonů UAT výrazně 
neohrozí.  

Závěr  

Nefragmentované polygony (UAT) se nachází na podstatné části území ORP Opavy. Jedná se o velké 
polygony převážně s výbornou nebo dobrou kvalitou, což znamená, že ohrožení jejich existence 
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do budoucna není vysoké. Ale i přesto je z hlediska zachování těchto polygonů je velmi vhodné 
při plánování záměrů výstavby a úprav komunikací v území akceptovat existenci polygonů UAT 
a preferovat varianty, které naruší jejich fungování co nejméně. Spolu s těmito záměry prosazovat 
opatření umožňující migraci zvěře, ale spolu s řešeními, které budou redukovat mortalitu. Kvalitu 
stávajících polygonů lze zvyšovat rozšiřováním biotopů.   
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8.7 Problémy z dopravní infrastruktury 

Obec Problémy a náměty k řešení 

Branka u Opavy  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/57 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice I/57 

Bratříkovice  Územní stabilizace směrové úpravy silnice III/4609 v obci 
 Vedení cyklotras v trase silnice III/4609 

Brumovice  Územní stabilizace tras přeložek úseků silnice I/57 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasy přeložek úseků silnice I/57 
 Vedení cykloturistických tras v trasách silnic 

Budišovice  Cyklotrasa Budišovice – Pustá Polom 
Dolní Životice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 

 Pěší stezka podél aleje (ul. Kostelíková)  
Háj ve Slezsku  Posouzení nutnosti směrových korekcí a přeložek silnic III/4667, III/4673 a III/4678 

 Návrh nové účelové komunikace z Jilešovic k západní zátoce Hlučínského jezera 
(vedení mimo Kozmice) 

 Cyklostezka Háj ve Slezsku – Dolní Benešov 
 Cyklostezka Háj ve Slezsku – Mokré Lazce 
 Cyklostezky okolo rybníků mezi Hájem ve Slezsku a Dolním Benešovem 

Hlavnice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice III/4609 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu obchvatu obce 
 Vedení cykloturistických tras v trasách silnic 

Hlubočec  Územní stabilizace trasy přeložek úseků silnice II/464 
 Územní stabilizace trasy přeložky silnice III/4648 
 Zajištění prostupnosti krajiny – obnova polních cest 
 Vedení cyklotras v trasách silnic, absence cyklotras 
 Cyklostezka Hlubočec – Hrabství 
 Cyklostezka Hlubočec – Pustá Polom 
 Naučná stezka 

Hněvošice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky  silnice I/46 
 Cyklostezka Hněvošice – Kobeřice 

Holasovice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/57 
 Územní stabilizace trasy přeložky silnice III/01131 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasy přeložek silnic I/57 a III/01131 
 Vedení cykloturistických tras v trasách silnic 
 Cyklostezka Holasovice – Loděnice  
 Cyklostezka podél pravého břehu řeky Opavy kolem Holasovic 

Hrabyně  
Hradec nad Moravicí  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/57 

 Územní stabilizace trasy přeložky silnice III/4648 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice I/57 
 Cyklostezka Jakubčovice – Bohučovice – Hradec nad Moravicí 
 Cyklostezka Hradec nad Moravicí – Kajlovec – Lesní Albrechtice 
 Problém kolize pěší a cyklistické dopravy na stávající cyklostezce 

Chlebičov  Doplnění sítě cyklotras 
Chvalíkovice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/57 
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Obec Problémy a náměty k řešení 

Jakartovice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice I/46 
 Vedení cykloturistických tras v trasách silnic 

Jezdkovice  Cyklotrasa Jezdkovice – Stěbořice 
 Cyklotrasa Jezdkovice – Nový Dvůr 
 Cyklotrasa Jezdkovice – Svobodné Heřmanice 

Kyjovice  Vedení cyklotrasy v trase silnice II/465 
Lhotka u Litultovic  Posouzení nutnosti přeložky silnice III/43331 

 Absence cykloturistických tras 
Litultovice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 – obchvatu Litultovic 

 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice I/46 
 Zajištění prostupnosti území – návrh účelových komunikací (územní plán obce) 
 Cyklostezka Litultovice – Hlavnice 

Mikolajice  Posouzení nutnosti přeložky silnice III/43339 
Mladecko  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 

 Absence cykloturistických tras 
Mokré Lazce  Územní stabilizace průchodu silnice I/11 územím Nové Sedlice – Suché Lazce 

 Územní stabilizace trasy přeložky silnice III/4665  
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice III/4665 
 Zajištění prostupnosti území – návrh účelových komunikací (územní plán obce) 

Neplachovice  Zajištění prostupnosti území – návrh účelových komunikací (územní plán obce) 
Nové Sedlice  Územní stabilizace průchodu silnice I/11 územím Nové Sedlice 
Oldřišov  Územní stabilizace tras přeložky silnice I/46 

 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasy přeložek silnice I/46 
 Cyklotrasa Oldřišov – Pusté Jakartice – Chlebičov 
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Obec Problémy a náměty k řešení 

Opava  Územní stabilizace plánovaných silničních staveb: 
o Průchod silnice I/11 územím Opava – Opava, Komárov; úsek čtyřpruhové 

komunikace, územně nestabilizovaný koridor, zpracovaný momentálně 
variantně jako jižní a severní obchvat a průchod územím Komárova (územní 
rezerva, označení v ÚAP MSK 2015 – Dis35j, Dis35s a Dis35p); čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

o Průchod silnice I/11 územím Nové Sedlice – Suché Lazce (označení v ZÚR MSK 
– DZ1); čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

o Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/46 v úseku 
Pusté Jakartice – Sudice (označení v ZÚR MSK – D51); dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 

o Silnice I/56 – severní obchvat Opavy (označení v ZÚR MSK – D54); čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

o Přeložky trasy a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/56 v úseku 
Opava – Ludgeřovice (označení v ZÚR MSK – D55); čtyřpruhová směrově 
dělená silnice I. třídy 

o Východní část jižního obchvatu Opavy – dokončení; dvoupruhová,  směrově 
nedělená silnice II. třídy 

o Západní části jižního obchvatu Opavy (označení v ZÚR MSK – DZ2); 
dvoupruhová,  směrově nedělená silnice II. třídy 

o směrová korekce a návrhy okružních křižovatek na silnici III/4641 – Opava  
o návrh okružní křižovatky na silnici III/4611 – Opava  
o návrh okružní křižovatky na silnici III/01130 – Opava  
o přeložka silnice III/01129 v rámci napojení na východní část severního 

obchvatu Opavy 
o návrh silnice III. třídy – propojení ulice Rolnická na východní část severního 

obchvatu Opavy (ulice Pekařská)  
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasy plánovaných silničních tras 
 Doplnění sítě účelových komunikací – podklad „Krajinná  studie Zelené hradby 

Opava a městské části“ 
 Doplnění sítě cyklostezek a cyklotras – podklad Územní plán Opava a Plán 

udržitelné městské mobility Opava 
 Doplnění sítě cyklostezek a cyklotras – podklad Dotazníkové šetření pro ÚS krajiny 

správního obvodu ORP Opava: 
o Raduň – Komárov 
o Opava, Kylešovice – Raduň 
o Opava, Kylešovice – Globus  
o Suché Lazce – Komárov 
o Zlatníky – Slavkov  
o Opava, Předměstí – Kylešovický kopec – Opava, Komárov 
o Problém kolize pěší a cyklistické dopravy na stávající cyklostezce na ul. 

Olomoucká, Krnovská a Englišova  
Otice  Územní stabilizace trasy západní části jižního obchvatu města Opavy 

 Územní stabilizace přeložky silnice II/443 – trasy jihovýchodního obchvatu Otic 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu západní části jižního obchvatu 

Opavy a jihovýchodního obchvatu Otic 
 Absence cykloturistických tras 

Pustá Polom  Zajištění prostupnosti území – návrh účelových komunikací (územní plán obce) 
Raduň  Územní stabilizace trasy silnice I/11 průchodu silnice I/11 územím Opava – Opava, 

Komárov 
 Cyklostezka Raduň – Opava, Kylešovice 
 Cyklostezka Raduň – Opava, Komárov 
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Obec Problémy a náměty k řešení 

Skřípov  Územní stabilizace trasy přeložky silnice II/463 – západního obchvatu obce 
 Územní stabilizace trasy přeložky úseku silnice II/464 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice II/463 – 

západního obchvatu obce 
 Vedení cykloturistických tras v trasách silnic 
 Cyklostezka Skřípov – Lesní Albrechtice 
 Cyklostezka Bílovec – Hradec nad Moravicí 

Slavkov  Územní stabilizace trasy přeložky silnice III/46011 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice III/46011 
 Zajištění prostupnosti území – návrh účelových komunikací (územní plán obce) 
 Doplnění sítě cyklotras 

Služovice  Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/46 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky   silnice I/46 
 Cyklostezka Služovice – Opava 
 Cyklostezka Služovice – místní část Vrbka 

Sosnová   
Stěbořice  Územní stabilizace trasy přeložky úseku silnice III/46012 

 Doplnění sítě cyklotras 
Štáblovice  Doplnění sítě cyklotras (Štáblovice – Opava) 
Štítina  Územní stabilizace trasy přeložky silnice II/467 

 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky   silnice II/467 
 Cyklostezka Štítina – Nové Sedlice 
 Cyklostezka Štítina – Dvořisko – Kravaře 
 Cyklostezka Štítina – Mokré Lazce 
 Cyklostezka Štítina – zámecký park Kravaře (nová lávka přes řeku Opavu)  

Těškovice  Územní stabilizace trasy přeložky úseku silnice II/465 
Uhlířov  Zajištění prostupnosti území – návrh účelových komunikací (územní plán obce) 

 Cyklotrasa Opava – Otice – Uhlířov – Štáblovice – Vítkov – Budišov nad Budišovkou 
Velké Heraltice  Územní stabilizace tras přeložek úseků silnice I/11 

 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasy obchvatů Malých a Velkých 
Heraltic 

 Vedení cykloturistických tras v trasách silnic 
 Cyklostezka Velké Heraltice – Malé Heraltice 

Velké Hoštice  Územní stabilizace tras přeložek silnic I/46 a I/56 
 Zajištění prostupnosti území s ohledem na trasu přeložky silnice I/56 
 Cyklotrasa Velké Hoštice – Chlebičov – Polsko 
 Cyklotrasa Velké Hoštice – Opava, Komárov 

Vršovice  Doplnění sítě cyklotras 

8.8 Střety dálkových migračních koridorů, střety a nenávaznosti 
ÚSES 

Tabulka 8.8.1 sumarizuje plochy zastavitelného území, které se nachází v migračně významném 
území. V daných obcích je vhodné provést hodnocení možného dopadu budoucí zástavby 
na migračně významná území. 
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Tabulka 8.8.1: Zastavitelné území vymezené v migračním území 

č. Obec 
zastavitelné území vymezené 

v migračním území (ha) 
1 Dolní Životice 0,34 
2 Hlubočec 0,52 
3 Hrabyně 0,48 
4 Hradec nad Moravicí 69,39 
5 Jakartovice 30,82 
6 Kyjovice 0,56 
7 Lhotka u Litultovic 0,90 
8 Litultovice 2,28 
9 Mikolajice 0,16 

10 Pustá Polom 12,44 
11 Skřipov 0,33 
12 Štáblovice 0,11 

Celkem 118,33 

8.9 Opuštěné a nevyužívané areály (brownfields) 

Brownfield je dle Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest30 nemovitost (pozemek, 
objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně 
a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Tato teze je součástí Národní strategie 
regenerace brownfieldů formulující cíle, ekonomický rámec a časový harmonogram aktivit k řešení 
této problematiky. Strategie byla přijata usnesením vlády č. 857 zde dne 9. 7. 2008. Problematika 
regenerace brownfields je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Národní strategie regenerace brownfieldů si klade za cíl vytvořit vhodné prostředí pro rychlou 
a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. Regenerační 
projekty mohou být naplněny formou rekonstrukce objektů, rekultivace (zbourání objektů, uvedení 
do stavu podobného greenfieldu) a obnovy (nové využití). K dosažení výše uvedeného cíle strategie 
stanovuje maximální zapojení evropských finančních zdrojů31, zohlednění možnosti jiného než 
průmyslového využití, ale také vzdělání úředníků i širokou veřejnost v daném směru. Strategie uvádí 
možnosti financování regenerace brownfieldů. 

Cílem problematiky brownfields je tedy jejich regenerace, celkové ozdravění území, rozšíření nabídky 
pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití 
dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování 
kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.  

V roce 2005 Agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými kraji započala Vyhledávací studii 
pro lokalizaci brownfieldů. Celý projekt byl ukončen v polovině roku 2007. Na základě této studie je 

                                                             
30 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (2008): Národní strategie regenerace brownfieldů. 
Dostupná online: http://www.czechinvest.org/nsrbf 
31 Doporučuje potenciálním žadatelům vhodný operační program  
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k dispozici ucelený přehled brownfieldů v celé České republice (aktualizovaný)32, ze které mohou být 
vybírány projekty pro regeneraci a rozvíjení dalších investičních příležitosti pro developery 
a investory. Přehled brownfieldů uvedených v národní databázi pro SO ORP Opava je uveden 
v tabulce níže. 

Tabulka 8.9.1: Seznam brownfields z Národní databáze brownfieldů na území SO ORP Opava 

Obec Název Typ lokality Stávající využití Předchozí využití Rozloha lokality 

Háj 
ve Slezsku 

Skladový 
a výrobní areál 
Háj ve Slezsku - 
Smolkov 

Areál (plocha 
s budovami) 

Sklady a kanceláře Průmysl 2 661 m2 

Opava 

Dukelské kasárny 
Opava 

Areál (plocha 
s budovami) 

Skladování, 
montáž kol, tel. 
technologie, 
posádková 
ošetřovna, 
vojenská policie, 
ostatní bez využití 

Vojenské areály, 
kasárny, střelnice 

100 175 m2 

Opava, Holasická 
Areál (plocha 
s budovami) 

Bez využití Doprava 15 853 m2  

Výrobní 
a skladovací areál 
v Opavě 

Areál (plocha 
s budovami) 

Skladovací 
a obchodní areál 

Průmysl 25 325 m2 

Zdroj: Národní databáze brownfieldů, http://brownfieldy.eu/databaze-brownfieldu/  

Brownfieldy uvedené v tabulce výše se nacházejí v zastavěné části území obcí. Jelikož se nenacházejí 
v krajině, ani do ní nevybíhají, nejsou studií dále řešeny.   

Dalším zdrojem (databáze) dat brownfields je regionální informační servis 
(http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields) Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR 
ČR), státní příspěvkové organizace řízené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. K lokalizaci brownfields 
využívá svůj mapový server. Databáze vznikla v roce 2008, je zaměřena na lokality, jejichž převážná 
část je v majetku obcí. Na rozdíl od databáze CzechInvest nelze do databáze CRR ČR vkládat nové 
brownfields. V databázi není pro okres Opava žádný brownfield uveden. 

Na úrovni Moravskoslezského kraje působí Agentura pro regionální rozvoj, a.s., jejímž vlastníkem 
a jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj. Na stránkách této agentury (http://invest-
msr.com/cz/) se taktéž nachází soupis brownfieldů vedených jako lokality k podnikání, viz tabulka 
níže.  

Tabulka 8.9.2: Seznam brownfieldů z databáze Agentury pro regionální rozvoj, a.s. 

Obec Název Bývalé využití Rozloha (ha) 
Dolní Životice Bývalý areál zemědělského družstva Zemědělství 0,8 
Chvalíkovice Bývalý MNV Občanská vybavenost 0,03 

                                                             
32 viz http://brownfieldy.eu/ 
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Obec Název Bývalé využití Rozloha (ha) 
Jakartovice Statek se dvorem Zemědělství 0,35 
Oldřišov Bývalý vepřín Zemědělství 7,63 

Opava 
Areál Dukelských kasáren Vojenské bydlení 9,87 
Areál Opavlen Průmysl 2,53 

Stěbořice Zámek Stěbořice Občanská vybavenost 0,06 

Velké Hoštice 
Prodejna Občanská vybavenost 0,02 
Vepřín Zemědělství 0,25 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., http://invest-msr.com/cz/ 

Brownfieldy uvedené výše jsou součástí zastavěného území obcí, až na bývalý vepřín (Masospol) 
v Oldřišově, ležící v extravilánu území obce. Areál bude řešen v návrhové části studie. 

Brownfieldy v obcích SO ORP Opava se taktéž zabývala Místní integrovaná strategie komunitně 
vedeného rozvoje území MAS Opavsko pro programové období 2014 – 2020. Zdrojem dat pro soupis 
brownfields byl mj. vlastní průzkum. Krom v textu výše uvedených brownfields studie uvádí 
následující: 

 Areál zemědělského družstva – Branka u Opavy 
 Bývalé zařízení ROH Zahrádka – Lhotka u Litultovic 
 Areál zemědělského družstva – Velké Heraltice 
 Areál zemědělského družstva – Hlavnice 
 Areál zemědělského družstva – Hlubočec  
 Areál zemědělského družstva – Neplachovice 
 Areál zemědělského družstva – Slavkov  
 Areál zemědělského družstva – Štáblovice 
 Středisko ZP Otice – Uhlířov 
 Bývalý kravín – Vršovice  

Dle představitelů obce v rámci dotazníkového šetření v roce 2017 jsou zemědělské areály v Hlavnici, 
Neplachovicích, Štáblovicích, Uhlířově, Velkých Heralticích a Vršovicích využívány, nejsou tudíž 
brownfieldy. Do volné krajiny zasahují brownfieldy v Brance u Opavy, Lhotce u Litultovic a v Hlubočci. 
Tyto budou řešeny v návrhové části studie.  

Nejpodrobnějším zdrojem dat pro zpracování daného tématu na úrovni SO ORP zůstávají územně 
analytické podklady33 a rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Opava, viz tabulka níže.  

Tabulka 8.9.3: Brownfields v obcích SO ORP Opava uvedené v ÚAP a RURÚ, 2016 

Obec Popis Zdroj dat Poznámka 

Bratříkovice Objekt teletníku RURÚ (dotazník v r. 2012) 
Vybíhá do krajiny, částečně 
využíván. 

Budišovice Areál ZD RURÚ (dotazník v r. 2012) Součástí kompaktní zástavby sídla. 
Dolní Životice Bývalý areál ZD - vepřín ÚAP 2016, RURÚ 2016 Odstraněn. 
                                                             
33 Územně analytické podklady (2016) obsahují zájmový jev 4 Plochy k obnově nebo k opětovnému využití 
znehodnoceného území.  
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Obec Popis Zdroj dat Poznámka 
Bývalý areál JZD Otice ÚAP 2016, RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby obce. 
Bývalý areál ZD - 
velkokapacitní seník 

ÚAP 2016, RURÚ 2016 Součástí zástavby obce. 

Háj ve Slezsku 
Bývalé vepříny a kravíny RURÚ (dotazník v r. 2012) 

Využívány – nejedná se o 
brownfieldy.  

Skladový a výrobní areál 
Smolkov RURÚ 2016 

Využíván – nejedná se o 
brownfield. 

Holasovice Opamatel s.r.o. ÚAP 2016, RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby obce. 

Jakartovice Zemědělské objekty 
ÚAP 2016, RURÚ 
(dotazník v r. 2012) 

Součástí obce i v krajině, v krajině 
převážně využity.  

Kyjovice 
Oranžérie v areálu zámku 
u tělocvičny - demolice 

ÚAP 2016, RURÚ 2016 Odstraněna.  

Lhotka u Lit. Nevyužívané zemědělské 
objekty - staré kravíny, stáje 

ÚAP 2016, RURÚ 
(dotazník v r. 2012) 

Kravín v krajině, částečně využíván. 

Mikolajice Bývalé JZD RURÚ (dotazník v r. 2012) Využíván – nejedná se o 
brownfield. 

Oldřišov Areál Masospolu 
ÚAP 2016, RURÚ 
(dotazník v r. 2012) 

V krajině, jedná se o brownfield. 

Opava 

Opava, Sokolovská - bývalý 
vojenský areál 

ÚAP 2016, RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby obce. 

Areál bývalé továrny Karnola ÚAP 2016, RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby obce. 
Bývalá nákupní středisko 
Žabka 

RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby obce. 

Otice 
Areál bývalého vepřína ÚAP 2016 Součástí kompaktní zástavby obce. 
Objekt přečerpávací stanice RURÚ (dotazník v r. 2012) Odstraněn. 

Sosnová Bývalý vepřín u hřiště RURÚ (dotazník v r. 2012) V krajině, částečně využíván. 

Stěbořice 
Školní statek Opava RURÚ (dotazník v r. 2012) Vybíhá do krajiny, brownfield. 
Zámek RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby sídla. 

Štáblovice Statek Lipina RURÚ (dotazník v r. 2012) Využíván – není brownfield. 

Těškovice Areál ZD  
ÚAP 2016, RURÚ 
(dotazník v r. 2012) 

Vybíhá do krajiny, částečně 
využíván. 

Velké 
Heraltice 

Bývalá prodejna ZAMO ÚAP 2016, RURÚ 2016 Součástí kompaktní zástavby sídla. 

Zdroj: ÚAP, 2016, RURÚ, 2016 

V SO ORP Opava se dle RURÚ a ÚAP nachází více než 25 brownfieldů. Většina výše uvedených 
brownfieldů je součástí kompaktní zástavby obcí. V dubnu a květnu roku 2017 proběhlo v rámci 
územní studie krajiny dotazníkové šetření po obcích, v rámci něhož vyplynulo, že velká část výše 
uvedených brownfieldů již byla odstraněna, nebo je v současnosti využívána. Výše uvedené podklady 
by měly být aktualizovány v souladu s aktuálním stavem. Dotazníkové šetření a terénní průzkumy 
byly dalším zdrojem brownfieldů v krajině. Souhrnný přehled brownfieldů ze všech výše uvedených 
zdrojů, které se nacházejí v extravilánu obcí či vybíhají ze zástavby do krajiny, uvádí následující 
tabulka.  

Tabulka 8.9.4: Brownfields v extravilánu či vybíhající do krajiny v SO ORP Opava 

Obec Popis Zdroj 
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Obec Popis Zdroj 

Branka u Opavy Areál zemědělského družstva SCLLD 2014, dotazníkové šetření 

Bratříkovice Areál zemědělského družstva RURU 2016, dotazníkové šetření 

Brumovice Skrochovický mlýn dotazníkové šetření 

Hlubočec Areál zemědělského družstva SCLLD 2014, dotazníkové šetření 

Chlebičov Areál zemědělského družstva dotazníkové šetření 

Jakartovice Kerhartice - lihovar dotazníkové šetření 

Kyjovice Objekty v blízkosti hřbitova dotazníkové šetření 

Lhotka u Litultovic 
Zemědělský objekt UAP 2016, dotazníkové šetření 

Bývalé zařízení ROH Zahrádka SCLLD 2014, dotazníkové šetření 

Mladecko 
Bývalé hospodářské objekty u zámečku v lokalitě 
Mladecký Dvůr  

dotazníkové šetření 

Oldřišov areál Masospolu 
UAP 2016, RURU 2016, dotazníkové 
šetření 

Pustá Polom Areál v Novém Dvoře dotazníkové šetření 

Skřipov Areál zemědělského družstva dotazníkové šetření 

Služovice Bývalý vojenský areál dotazníkové šetření 

Sosnová Bývalý vepřín u hřiště RURU 2016, dotazníkové šetření 

Stěbořice 
Bývalý areál školního statku za zámkem RURU 2016, dotazníkové šetření 

Bývalý kravín za Jamnicí dotazníkové šetření 

Těškovice Areál zemědělského družstva 
UAP 2016, RURU 2016, dotazníkové 
šetření 

Zdroj: RURÚ, ÚAP, 2016, Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Opavsko 
pro programové období 2014 – 2020  

V SO ORP Opava se nachází 18 brownfieldů, které budou řešeny v návrhové části studie. 
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8.10 Zátěže 

V rámci zátěže území byly zjišťovány zátěže plynoucí z potenciální těžby v území stanovených ložisek 
nerostných surovin a chráněných ložiskových území a dále zátěže z navržených ploch změn vedených 
v Územně analytických podkladech, konkrétně ploch určených k rekreaci, koridorů stanovených 
pro dopravní infrastrukturu (včetně navržených koridorů z nadřazené dokumentace) a ostatních 
ploch určených k urbanizaci kromě ploch vodohospodářských a ploch určených k ozelenění. 

U všech výše uvedených ploch bylo zjišťováno, které nejvýznamnější hodnoty území by byly realizací 
těchto ploch dotčeny, konkrétně zasahují-li do ploch s lesním porostem a které třídy ochrany 
zemědělské půdy by byly realizací ploch změn zasaženy. Ze střetů navržených ploch se sledovanými 
hodnotami byly poté z příslušných vrstev odstraněny střety lokalizované v zastavěném území obcí 
a poté vypočítána jejich rozloha. 

Tabulka 8.10.1: Potenciální zátěže z chránělých ložiskových území 

Kód 
obce 

Název obce 
Název 
ložiska 

Surovina 
Lesní 

plocha 
(ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha 
celkem 

(ha) 1 2 3 4 5 

507105 Hněvošice 
Hněvošice Cihlářská surovina - 1,75 12,79 - - - 14,54 
Kobeřice - 
sever Sádrovec 2,96 11,76 18,84 - 3,08 - 36,65 

507113 Holasovice Holasovice Cihlářská surovina - 70,41 - - - - 70,41 

505927 Opava 
Jaktař 

Cihlářská surovina, 
Štěrkopísky - 25,98 - - - 0,38 26,36 

Kateřinky 

Písky sklářské a 
slévárenské, 
Štěrkopísky - 88,32 19,39 - - 1,84 109,55 

Zdroj: ÚAP 2016 

Tabulka 8.10.2: Potenciální zátěže z ložisek nerostných surovin 

Kód 
obce 

Název obce Název ložiska Surovina 
Lesní 

plocha 
(ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha 
celkem 

(ha) 1 2 3 4 5 

506753 
Háj ve 
Slezsku Dolní Benešov Štěrkopísky - - 0,37 - - - 0,37 

507105 Hněvošice 
Hněvošice Cihlářská surovina - 3,22 13,11 - - - 16,32 
Kobeřice ve 
Slezsku-sever Sádrovec 2,18 10,13 12,06 - 1,81 - 26,18 

507113 Holasovice Neplachovice 2 Cihlářská surovina - 66,47 - - - - 66,47 

507270 
Hradec nad 
Moravicí Bohučovice Stavební kámen 

11,1
7 - - - 15,07 4,10 30,33 

507377 Jakartovice 
Deštné-Kamenná 
hora Stavební kámen 

19,6
6 - - - - - 19,66 
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Kód 
obce 

Název obce Název ložiska Surovina 
Lesní 

plocha 
(ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha 
celkem 

(ha) 1 2 3 4 5 

507920 Litultovice Mladecko Stavební kámen 2,28 - 0,03 - 3,32 - 5,63 

553042 Mladecko Mladecko Stavební kámen - - - - 0,07 - 0,07 

505927 Opava 
Opava-Jaktař 

Cihlářská surovina, 
Štěrkopísky - 25,98 - - - 0,38 26,36 

Palhanec-
Vávrovice 

Písky sklářské a 
slévárenské, 
Štěrkopísky 0,01 124,53 19,31 - - 1,82 145,66 

Zdroj: ÚAP 2016 

Tabulka 8.10.3: Potenciální zátěže z dopravní infrastruktury 

Kód obce Název obce Lesní plocha 
(ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha celkem 
(ha) 1 2 3 4 5 

554197 Branka u Opavy 2,63 13,81 10,42 0,58 5,84 3,32 36,60 

506320 Brumovice 0,63 13,62 7,74 - 0,23 - 22,22 

553051 Dolní Životice - - 0,41 - - - 0,41 

506753 Háj ve Slezsku 9,41 - - 0,03 0,07 - 9,51 

507105 Hněvošice 0,50 30,48 4,57 - 1,44 - 36,99 

507113 Holasovice - 16,62 - - - - 16,62 

507261 Hrabyně 17,76 - - 10,49 7,86 6,81 42,92 

507270 Hradec nad Moravicí 11,63 0,00 - 11,46 16,29 13,30 52,69 

569909 Chvalíkovice 1,04 - - - - 0,00 1,04 

507377 Jakartovice 9,92 - 11,61 18,70 23,70 19,20 83,13 

547191 Jezdkovice - 0,55 0,71 0,47 - - 1,73 

507920 Litultovice 0,56 2,80 34,86 3,19 0,17 2,52 44,09 

508373 Mokré Lazce 0,87 - 13,81 6,85 9,44 1,55 32,52 

555274 Nové Sedlice - - 5,41 - - - 5,41 

509574 Oldřišov 3,49 12,33 1,71 - 0,01 - 17,53 

505927 Opava 2,85 268,71 110,05 28,90 5,03 12,84 428,38 

509612 Otice - 25,85 5,41 - 5,46 - 36,72 

509736 Pustá Polom 0,24 - - 1,88 0,20 - 2,32 

509841 Raduň - 0,31 2,50 1,49 - - 4,31 

510289 Slavkov 0,03 3,99 2,21 0,23 - 0,02 6,49 

510297 Služovice - 13,90 0,26 - - - 14,16 

510343 Stěbořice 0,08 2,01 0,82 0,13 0,17 0,03 3,25 

510491 Štítina 1,17 - 28,68 2,27 - 6,80 38,91 

568341 Uhlířov - - - 0,06 - - 0,06 

510891 Velké Heraltice 4,14 20,96 5,42 12,59 5,99 6,11 55,22 

510939 Velké Hoštice - 36,72 14,98 - - - 51,70 

Zdroj: ÚAP 2016 
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Tabulka 8.10.4: Potenciální zátěže z rekreace 

Kód obce Název obce Lesní 
plocha (ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha celkem 
(ha) 1 2 3 4 5 

568261 Budišovice - - - 0,15 0,21 - 0,35 

506753 Háj ve Slezsku - - - 2,04 - - 2,04 

553093 Hlavnice - - 0,68 2,51 - 0,64 3,83 

507270 Hradec nad Moravicí 0,18 - - - 9,53 - 9,71 

507377 Jakartovice 5,15 - 0,44 0,08 3,47 8,55 17,68 

547191 Jezdkovice - 0,13 - - - - 0,13 

507920 Litultovice 0,01 0,32 - - - 0,05 0,38 

553042 Mladecko 0,01 - - - - 1,02 1,03 

508373 Mokré Lazce 0,11 - - 4,37 - - 4,48 

553158 Neplachovice 1,42 2,73 - - - - 4,15 

505927 Opava - - 0,68 - - - 0,68 

509612 Otice - - 0,35 - - - 0,35 

509736 Pustá Polom - - - 0,56 - - 0,56 

510289 Slavkov 0,01 - 4,21 1,20 - - 5,42 

510343 Stěbořice - 0,02 1,32 0,04 - - 1,38 

Zdroj: ÚAP 2016 

Tabulka 8.10.5: Potenciální zátěže z jiných rozvojových ploch (vyjma vodohospodářských) 

Kód obce Název obce Lesní 
plocha (ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha 
celkem (ha) 1 2 3 4 5 

554197 Branka u Opavy - 7,32 - 5,63 - - 12,95 

553107 Bratříkovice 0,24 - 1,78 8,95 - 0,02 10,99 

506320 Brumovice 4,79 20,83 28,06 5,42 6,56 - 65,65 

568261 Budišovice 0,01 - - 5,96 6,37 0,45 12,79 

553051 Dolní Životice 0,00 52,46 6,30 4,77 - 6,53 70,06 

506753 Háj ve Slezsku - - 0,72 32,32 0,59 2,07 35,70 

553093 Hlavnice - - 13,32 0,07 0,77 - 14,15 

568368 Hlubočec 0,02 - 19,42 - 0,02 3,30 22,77 

507105 Hněvošice - 4,46 6,32 0,60 0,77 0,45 12,60 

507113 Holasovice 0,63 33,29 7,26 - - 1,17 42,35 

507261 Hrabyně - - - 4,74 7,39 0,02 12,14 

507270 Hradec nad Moravicí 0,12 3,74 17,41 9,39 8,56 2,31 41,53 

512923 Chlebičov - 12,80 0,66 0,04 - - 13,51 

569909 Chvalíkovice 0,00 - 5,65 3,72 4,57 2,13 16,07 

507377 Jakartovice 2,27 - 22,99 1,15 18,70 13,55 58,66 

547191 Jezdkovice - 2,02 1,06 2,55 - - 5,64 

512907 Kyjovice - - 14,46 9,16 - 1,89 25,52 
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Kód obce Název obce Lesní 
plocha (ha) 

ZPF - třída ochrany půdy (ha) Rozloha 
celkem (ha) 1 2 3 4 5 

553115 Lhotka u Litultovic - - - - 2,43 4,24 6,66 

507920 Litultovice 0,28 4,81 8,77 1,89 2,95 1,54 20,25 

568279 Mikolajice - - - 0,37 3,57 0,98 4,92 

553042 Mladecko - - 3,17 1,83 0,19 1,46 6,65 

508373 Mokré Lazce - - 3,47 - 0,00 - 3,47 

553158 Neplachovice 0,12 10,00 4,28 - - 0,16 14,56 

555274 Nové Sedlice - - 4,77 3,18 - 1,57 9,52 

509574 Oldřišov - 16,34 0,99 - - - 17,33 

505927 Opava 1,65 220,74 175,23 11,91 14,49 5,65 429,68 

509612 Otice - 38,21 3,26 - - - 41,47 

509736 Pustá Polom 0,84 - - 26,21 - 0,36 27,41 

509841 Raduň - - 6,75 3,31 0,64 1,40 12,09 

510131 Skřipov 0,05 - 12,30 - 0,00 0,27 12,62 

510289 Slavkov 0,31 11,85 20,74 0,45 0,52 - 33,87 

510297 Služovice - 15,24 5,02 - - - 20,26 

597821 Sosnová - - 1,39 - - 0,35 1,74 

510343 Stěbořice 0,30 17,44 10,89 0,53 - 1,81 30,97 

568333 Štáblovice - - - 8,88 - 2,51 11,39 

510491 Štítina - - 4,27 1,42 - 3,44 9,12 

512745 Těškovice - - 2,01 2,27 1,61 1,19 7,08 

568341 Uhlířov - 5,31 0,57 3,67 0,00 - 9,56 

510891 Velké Heraltice 0,01 45,84 14,86 7,32 0,90 3,42 72,36 

510939 Velké Hoštice 2,13 13,66 6,13 - - - 21,92 

511161 Vršovice - - - 0,18 0,08 6,78 7,03 

Zdroj: ÚAP 2016 
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8.11 Stávající narušení a potenciální ohrožení krajiny 

V severovýchodní a východní části ORP Opava (oblast krajinného rázu Opavsko) převažují v krajinném 
pokryvu velké bloky intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Zastoupení krajinné zeleně je 
minimální, zejména v centrální části – město Opava včetně všech městských částí (kromě Podvihova), 
Velké Hoštice, Štítina a Nové Sedlice. Zastoupení zeleně je mírně vyšší na jižní hranici oblasti, 
v místech, kde Poopavská nížina přechází ve vrchovinu Nízkého Jeseníku (lesní část obcí Mokré Lazce, 
Háj ve Slezsku, Raduň, Vršovice, Branka).  

Vzhledem k hustému osídlení a koncentraci výroby a infrastruktury se v dané části krajiny nachází 
taky řada dominant, jejichž vizuální působení v krajině je negativní: 

 nadzemní elektrické vedení VVN (Jaktař, Kateřinky, Velké Hoštice, Nové Sedlice, Mokré Lazce) 
 stožáry technické infrastruktury a vodojemy (Hněvošice, Palhanec, Chlebičov, Služovice, Háj 

ve Slezsku) 
 skládky odpadů (Chlebičov, Holasovice)  
 větrná elektrárna (Oldřišov). 

 

Západní část území (oblast krajinného rázu Stěbořicko) představuje intenzivně využívanou 
zemědělskou krajinu s malým podílem lesů a zeleně, která je rozčleněna pouze nehlubokými údolími 
vodních toků a harmonicky výraznějším širším údolím řeky Hvozdnice.  

Vršek sopečného původu Hůrka, který se nachází mezi Kamencem a Štemplovcem a který 
představuje zajímavý prvek propojující přírodní, kulturní a historické znaky krajiny, je částečně 
negativně ovlivněn výstavbou pohledově exponované fotovoltaické elektrárny a družstvem. 

V jihozápadní části území (oblast krajinného rázu Hradecko – Melečsko) prochází elektrické vedení 
400 kV a, ovlivňuje negativně především krajinné horizonty vyšších poloh, v menší míře také 
dochované krajinné struktury u Lhotky u Litultovic.  

V západní části území (Oblast krajinného rázu Hornobenešovsko ) jsou krajinné horizonty po vizuální 
stránce částečně negativně ovlivněny elektrickým vedením 400 kV, které vede od Horního Benešova 
a dále vedením 110 kV, jehož trasa vede severně nad Horním Benešovem. 
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8.12 Rekreace a turistický ruch 

Rozbor stávajícího stavu rekreace a turistického ruchu byl uveden v kapitole 6.7, str. 152. Z rozboru 
vyplynuly problémy týkající se nedostatečného propojení regionálních cílů, které je důležité pro 
v regionu převažující krátkodobou poznávací turistiku a cykloturistiku. Identifikován byl také problém 
pro rekreaci (a vzdělávání) dostatečně nevyužitých lokalit regionálního významu, jimiž jsou přírodní 
rezervace a přírodní památky34. Výjimku tvoří PP Otická sopka, PR Hvozdnice a PR a EVL Hněvošický 
háj, ke kterým však nevede dostatečná síť značených stezek a tras. Problémem je především 
nedostatečná a nedostatečně udržovaná síť účelových komunikací, které by umožnily místním 
obyvatelům rekreačně krajinu využívat, a chybějící plochy přírodního charakteru pro rekreaci 
v přírodním prostředí. 

Při pohledu na koncentraci turistických cílů, turistických tras a cyklotras je patrné, že mimo turistické 
cíle a sítě cyklistických a turistických stezek se nachází obec Jakartovice, ačkoli má obec velký 
potenciál k rekreaci a turismu (pozůstatky po těžbě břidlice – břidlicové zatopené lomy, haldy, 
jezdecký areál, discgolf). K danému stavu rozhodně nepřispělo uzavření tratě č. 314 Opava – 
Jakartovice (Svobodné Heřmanice) pro pravidelnou osobní dopravu, ačkoli se obnovil alespoň po část 
roku víkendový provoz. Problémem je také zrušení cyklostezky po pravém břehu toku Moravice ve 
stejnojmenném přírodním parku, region přišel o významnou turistickou atraktivitu. 

Z rozboru problematiky v kapitole 6.7 vyplynuly následující konkrétní problémy, viz tabulka níže. 

Tabulka 8.12.1: Zjištěné problémy regionální i lokální úrovně v obcích 

Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 

Branka u 
Opavy 

chybí značené propojení 
regionálně významné PR 
Hvozdnice a PP Otická sopka s 
Brankou u Opavy, potažmo 
Hradcem n. M., ačkoli v krajině 
existuje síť účelových 
komunikací, po kterých by 
značení mohlo vést  

nižší atraktivita severní části 
území – chybějící a 
neudržované účelové 
komunikace, absence zeleně 
podél účelových komunikací, 
plocha sloužící k individuální 
rekreaci (RI-3 v ÚP) se mění v 
plochu bydlení 

v realizaci cyklistická stezka 
Hradec nad Moravicí – Branka 
u Opavy – Otice – Opava; v 
ÚP je v severní části navržena 
jedna účelová komunikace, 
doprovodná zeleň podél 
účelových komunikací 
navržena není; v ÚP je 
přeměna chat na rodinné 
domy v konkrétní ploše 
připuštěna 

Bratříkovice 
absence možnosti stravování 
(cyklotrasa Radegast) 

nízká atraktivita krajiny 
v severní části území – velké 
nepřerušené bloky orné půdy 
bez rekreačně významné 
zeleně  

v ÚP jsou navrženy aleje 
podél účelových komunikací 

Brumovice rezervací Hořina či přírodní 
památkou Úvalenské louky ani 

chybí účelová komunikace 
např. podél Hořiny, která by 

plán péče o PR Hořina 
nenavrhuje konkrétní činnosti 

                                                             
34 Rekreační využitelnost přírodních rezervací a památek bude zkoumána v rámci návrhové části studie. 
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Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 
směrem k uvedeným ZCHÚ 
nevedou žádné turistické trasy 
či jiná značení; absence 
možnosti ubytování a 
stravování na území obce 
(cyklotrasa č. 55) 

obec napojila na lesní 
komplex jihozápadně od 
obce, kde se nacházejí PR 
Hořina a PP Hůrky 

na poli rekreace v území, 
aktuální plán péče o PP 
Úvalenské louky není k 
dispozici; neřešeno 

Budišovice - 

chybí účelová komunikace na 
bloku 8606/4, která by 
zpřístupnila území v severní 
části obce; rozšiřování a 
přeměna ploch rodinné 
rekreace na plochy bydlení ve 
volné krajině 

neřešeno; v ÚP je změna 
objektů rodinné rekreace na 
stavby pro trvalé bydlení 
připuštěna 

Dolní Životice 
absence možnosti stravování 
v obci (cyklotrasa Radegast) 

chybí účelové komunikace v 
krajině, komunikace, které by 
obec napojily na NS 
Hvozdnice  

v realizaci cyklistická stezka 
Jakartovice – Litultovice – 
Otice – Opava; neřešeno 

Háj ve 
Slezsku 

mezi Památníkem II. sv. v. v 
Hrabyni a Mlýnem vodníka 
Slámy ve Lhotě nevede přímá 
cyklistická stezka, která by 
propojila uvedené regionální 
atraktivity území SO ORP 

závora u vstupu do Čertova 
mlýnu odrazuje turisty; 
nevyužitý rekreační potenciál 
atraktivní nivy řeky Opavy - 
nízká prostupnost, 
neatraktivní využití území 
(orná půda) 

neřešeno; závora u vstupu do 
Čertova mlýna – starostou 
v rámci dotazníkového šetření 
navrženo řešení 

Hlavnice 

mezi PP a EVL Jakartovice a 
mlýnem v Hlavnici nevede 
žádná značená turistická trasa 
či cyklotrasa (PP Jakartovice 
však  není v současnosti 
průchodná) 

chybí chodník ke sportovnímu 
areálu za obcí; nižší atraktivita 
krajiny - nedostatečná 
rekreačně významná zeleň v 
návaznosti na obec 

propojení Hlavnice – 
Jakartovice řešeno (přes 
území obce Hlavnice 
navrženo propojení 
realizované cyklistické stezky 
Jakartovice – Litultovice – 
Otice – Opava a cyklotrasy 
Radegast); návrh chodníku je 
součástí ÚP; ÚP vymezuje 
plochu veřejné zeleně, park, v 
návaznosti na obec 

Hlubočec - 

omezená prostupnost krajiny 
v jihozápadní části obce do 
okolního lesa s výjimkou 
hlavních silnic; rozšiřování a 
přeměna ploch rodinné 
rekreace na plochy bydlení ve 
volné krajině 

v ÚP neřešeno (představitel 
obce vidí potenciál v obnově 
polní cesty – p.č. 1528/2); v 
ÚP je změna objektů rodinné 
rekreace na stavby pro trvalé 
bydlení připuštěna 

Hněvošice - 

neudržovaná cyklotrasa č. 
6054 v úseku Hněvošice - 
Vrbka; nižší atraktivita severní 
části území - existence slepě 
zakončených účelových 
komunikací v zorněné krajině; 
absence účelové komunikace 
podél lesního komplexu 
východně od obce, která by 

v ÚP je v návrhu vymezena v 
severní části území jedna 
účelová komunikace vedoucí 
k lesnímu komplexu v 
Rozumicích; ostatní neřešeno 
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Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 
podél lesního celku vytvořila 
procházkový okruh 

Holasovice 

památkou Heraltický potok, či 
po jejím obvodu, nevedou 
žádné turistické trasy či jiná 
značení 

nízká atraktivita krajiny v 
návaznosti na sídla Loděnice a 
Kamenec - absence rekreačně 
významné zeleně, nízká 
prostupnost území 

dle plánu péče je území k 
rekreačnímu a sportovnímu 
využití nevhodné, neřešeno; 
pozemkové úpravy v území 
navrhly řadu opatření pro 
zatraktivnění krajiny 

Hrabyně 

mezi Památníkem II. sv.v. v 
Hrabyni a Mlýnem vodníka 
Slámy ve Lhotě nevede přímá 
cyklistická stezka, která by 
propojila uvedené regionální 
atraktivity území SO ORP  

nižší prostupnost krajiny - 
chybějící a neudržované 
účelové komunikace v území 

neřešeno 

Hradec n. M. 

zrušením cyklostezky po 
pravém břehu toku regionu 
přišel o významnou turistickou 
atraktivitu 

chybí propojení sídla 
Benkovice s lesním 
komplexem pod kótou 
Strážnice 

neřešeno  

Chlebičov - 

nízká atraktivita krajiny - 
absence účelových 
komunikací navazujících na 
sídlo, absence rekreačně 
významné zeleně 

částečně řešeno - záměr 
realizace parku na okraji 
obce, rozhledna na Hadím 
kopci, ÚP vymezuje nové 
cyklistické trasy, naučnou 
stezku a rybník 

Chvalíkovice - 

nízká atraktivita krajiny - 
slepě zakončené a 
neudržované účelové 
komunikace v krajině, 
absence rekreačně významné 
zeleně v návaznosti na 
severní část sídla 

neřešeno  

Jakartovice 

nedostatečná síť značených 
stezek a tras, ačkoli má obec 
velký potenciál k rekreaci a 
turismu; mezi PP a EVL 
Jakartovice a mlýnem v 
Hlavnici nevede žádná značená 
turistická trasa či cyklotrasa; 
absence informačních tabulí či 
naučné stezky v PP Jakartovice   

chybí účelové komunikace v 
návaznosti na sídlo Deštné 

částečně rešeno – v realizaci 
(cyklistická stezka Jakartovice 
– Litultovice – Otice – Opava); 
chybí turistické trasy a 
cyklotrasy, které by vedly k 
atraktivním místům na území 
obce; plán péče o PP 
Jakartovice navrhuje lokalitu 
využít pro vzdělávání formou 
informačního panelu při 
vstupu do území; řešení 
zlepšení prostupnosti území v 
severní části sídla Deštné je 
ve střetu se záměrem 
obchvatu silnice I/46 

Jezdkovice - 

chybí účelová komunikace, 
která by Jezdkovice propojila 
s lesním komplexem ve 
Slavkově navazujícím na PR 
Hvozdnice; nízká atraktivita 

řešení problému leží na území 
obce Stěbořice – není řešeno; 
zatraktivnění krajiny částečně 
řešeno - návrh na založení 
lesoparku (vymezen v ÚP), 
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Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 
krajiny - absence účelových 
komunikací v krajině a 
nedostatečné propojení obce 
s ledními komplexy, absence 
rekreačně významné zeleně v 
návaznosti na sídlo 

vymezené nové místní 
komunikace po obvodu obce, 
záměr na realizaci dvou 
účelových komunikací, ÚP 
vymezuje rozsáhlé plochy 
smíšené nezastavěného 
území, ve kterých je realizace 
přírodních prvků v krajině 
součástí hlavního využití 
území 

Kyjovice 
chybí možnost ubytování v 
obci (cyklotrasa Radegast 
Slezsko) 

neudržovaná účelová 
komunikace propojující obec 
s lesním komplexem v 
severovýchodní části území, 
existence několika 
rozptýlených ploch 
individuální rekreace na lesní 
půdě  

údržba dané komunikace 
neřešena; stávající plochy 
rekreace jsou v ÚP 
stabilizovány (povolování 
dalších staveb již není 
připuštěno), je však navržena 
další plocha rekreace; 
možnost ubytování je 
připuštěna ve vícero 
funkčních zastavitelných 
plochách 

Lhotka u L. - 

neudržované a chybějící 
účelové komunikace v krajině 
v severozápadní části obce; 
zaniklé rekreační středisko 
Zahrádka; obcí nevede žádná 
cyklotrasa, ačkoli má území 
pro cykloturistiku potenciál 

účelové komunikace v 
severozápační části obce 
neřešeny; rekreační středisko 
Zahrádka neřešeno (viz 
brownfields); nové cyklotrasy 
neřešeny 

Litultovice - 

rozoraná cesta k Čertově 
lávce; neudržované účelové 
komunikace v krajině; 
absence rekreačně významné 
zeleně v návaznosti na 
Litultovice 

v ÚP je vymezena nová 
účelová komunikace k lávce; 
údržba stávajících komunikací 
neřešena; rekreačně 
významná zeleň v krajině 
částečně řešena - plocha 
přírodní s poldrem, plochy 
krajinné zeleně v návaznosti 
na sídlo 

Mikolajice - -  

Mladecko - 
neudržované účelové 
komunikace v krajině  neřešeno 

Mokré Lazce - 
chybí účelové komunikace v 
návaznosti na sídlo 

částečně řešeno - záměr na 
propojení sídel Štítina a Lhota 
u Opavy účelovými 
komunikacemi  

Neplachovice 
absence možnosti ubytování v 
obci (cyklotrasa č. 55) 

nízká atraktivita krajiny - 
vysoce zorněná krajina s 
absencí účelových komunikací 
a cílů rekreace; chybí účelové 
komunikace podél 
zajímavého přírodě blízkého 
Heraltického potoka  

atraktivita krajiny řešena 
pozemkovými úpravami a 
územním plánem, účelové 
komunikace podél 
Heraltického potoka 
neřešeny; ubytování je 
připuštěno v rámci ploch 
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Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 
občanského vybavení 

Nové Sedlice - 

nižší prostupnost krajiny v 
návaznosti na sídlo; 
neudržované účelové 
komunikace 

nové účelové komunikace v 
krajině jsou vymezeny v ÚP 
obce; obec má zájem na 
rekonstrukci neudržovaných 
účelových komunikací 

Oldřišov  

mezi Stříbrným jezerem a 
Hněvošickým hájem nevede 
žádné přímé cyklistické 
spojení, ačkoli v krajině 
existuje síť účelových 
komunikací, po kterých by 
značení z velké části mohlo 
vést; absence možnosti 
stravování 

chybí polní cesty v krajině, 
chybí propojení s rezervací 
Rozumice; absence rekreačně 
významné zeleně 

propojení Oldřišova s Opavou 
řešeno v projektech 
(cyklistická stezka Oldřišov – 
Opava, cyklistická stezka 
Opava – Pilszcz – Kietrz); polní 
cesty v krajině neřešeny; 
částečně řešena zeleň - v ÚP 
je vymezen ÚSES, na obec 
navazují nové plochy sadů; 
možnost stravování je 
připuštěna v plochách 
občanského vybavení a v 
plochách pro tělovýchovu a 
sport 

Opava 

chybí značení směrem k 
pěchotním srubům 
Milostovice; chybí turistické či 
cyklistické značení k PP Otická 
sopka a PR Hvozdnice; mezi 
Stříbrným jezerem a 
Hněvošickým hájem nevede 
žádné přímé cyklistické 
spojení, ačkoli v krajině 
existuje síť účelových 
komunikací, po kterých by 
značení z velké části mohlo 
vést 

chybí propojení pro pěší a 
cyklisty mezi Opavou a 
Komárovem; turistická pěší 
trasa do Raduně je vedena v 
dlouhém úseku po hlavní 
komunikaci; neudržovaná 
cykloturistická trasa Radegast 
Raduň – Suché Lazce; pro 
veřejnost téměř nepřístupná 
lokalita Hradiště Kylešovice; 
nízká atraktivita okolí sídel  

značení k pěchotním srubům 
řešeno v ÚP; propojení Opavy 
a PR Hvozdnice řešeno 
cyklistickou stezkou 
Jakartovice – Litultovice – 
Otice – Opava; propojení 
Opavy a Oldřišova řešeno, viz 
výše; propojení Opavy s 
Komárovem pro pěší a 
cyklisty řešeno v ÚP; 
propojení Raduně a Opavy 
pro pěší a cyklisty neřešeno; 
úprava cyklotrasy Radegast 
neřešena; Hradiště Kylešovice 
je ve střetu s výstavbou 
severního ochvatu Komárova; 
atraktivita krajiny řešena v 
krajinné studii (Czernik a kol., 
2015) 

Otice 

chybí turistické či cyklistické 
značení z obce k PP Otická 
sopka a PR Hvozdnice; chybí 
značené propojení regionálně 
významné PR Hvozdnice a PP 
Otická sopka s Brankou u 
Opavy, potažmo Hradcem n. 
M., ačkoli v krajině existuje síť 
účelových komunikací, po 
kterých by značení mohlo vést 

chybí účelová komunikace, 
která by obec napojila na 
lesní komplex Hanuše v 
Brance u O. a Hradci n. M.; 
nízká atraktivita obce - velké 
nepřerušené bloky orné půdy 

značení v obci k PR Hvozdnice 
a k Brance u Opavy řešeno (v 
realizaci cyklistická stezka 
Jakartovice – Litultovice – 
Otice – Opava a cyklistická 
stezka Hradec nad Moravicí – 
Branka u Opavy – Otice – 
Opava); nedostatečně řešena 
možnost rekreace v krajině 

Pustá Polom - chybí účelové komunikace v 
západní části obce v 

účelové komunikace částečně 
řešeny v ÚP - chybí však 
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Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 
návaznosti na sídlo; existence 
ploch hromadné rekreace v 
zachovalé nivě řeky Setiny 

účelová komunikace, která by 
propojila severozápadní část 
obce s lesním komplexem; 
stabilizace zastavitelných 
ploch v nivě řeky neřešena 

Raduň - 

chybí cyklostezka do Opavy; 
neudržovaná cykloturistická 
trasa Radegast do Suchých 
Lazců 

propojení Raduně a Opavy 
pro pěší a cyklisty neřešeno; 
úprava cyklotrasy neřešena  

Skřipov 

rezervací U Leskoveckého 
chodníka nevede žádná 
turistická či cyklistická trasa 
nebo informační tabule; v 
blízkosti rezervace se nachází 
přírodní park Moravice, s nímž 
je PR propojena pouze 
cyklotrasou č. 6078 vedoucí po 
hlavní komunikaci ze Skřipova 
do Fulneku; absence možnosti 
stravování v obci (křižovatka 
cyklotras) 

absence účelových 
komunikací - k lokalitě Do 
rybníčků, k rybníku Ešík ve 
východní části obce, k 
lesnímu komplexu 
severovýchodně od obce 

plán péče o PR nenavrhuje 
konkrétní činnosti na poli 
rekreace v území; nové 
cyklotrasy v území, které by 
vedly lesním komplexem, 
nejsou navrženy; komunikace 
k lokalitě Do rybníčků pouze 
ve fázi záměru, k rybníku Ešík 
je součástí návrhů ÚP, k 
lesnímu komplexu SV od obce 
řešena částečně v ÚP; 
možnost stravování je v ÚP 
připuštěna ve vícero 
funkčních plochách 

Slavkov - 

nižší atraktivita krajiny - 
neudržované a chybějící 
účelové komunikace, absence 
rekreačně významné zeleně v 
severní části území  

síť účelových komunikací v ÚP 
řešena, chybí však přímé 
propojení sídla s lesním 
komplexem; pro zvýšení 
zeleně v krajině je navržen 
pouze systém ÚSES - řešeno 
částečně 

Služovice - 
nepřístupná plocha zeleně 
navazující na obec – bývalý 
vojenský areál 

v řešení – řešeno v rámci ÚP + 
projekt naučné stezky po 
obci, přes bývalý vojenský 
areál 

Sosnová 

chybí pěší turistické propojení 
s lesním komplexem s PP 
Hůrky a PR Hořina; absence 
možnosti stravování a 
ubytování (křižovatka 
cyklotras, atraktivní krajina) 

neudržované účelové 
komunikace v krajině 

údržba komunikací v krajině 
neřešena; možnost realizace 
turistické/naučné trasy v 
lesním komplexu neřešena; 
možnost stravování a 
ubytování je v rámci 
stávajících funkčních ploch 
připuštěna 

Stěbořice 

památkou Heraltický potok, či 
po jejím obvodu, nevedou 
žádné turistické trasy či jiná 
značení 

neudržované účelové 
komunikace v krajině 

dle plánu péče je PP 
Heraltický potok k 
rekreačnímu a sportovnímu 
využití nevhodná; údržba 
komunikací neřešena 

Štáblovice 

chybí cyklistické značení 
vedoucí přes místní část Lipinu, 
které by danou obec 
(vesnickou památkovou 

chybí účelové komunikace v 
krajině, chybí propojení obce 
s Brankou u Opavy, potažmo 
atraktivitami u Hradec n. M.; 

cyklotrasa přes Lipinu není 
řešena; v ÚP jsou navrženy tři 
nové účelové komunikace v 
krajině, chybí propojení pro 
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Obec 
Popis problému regionální 

úrovně 
Popis problému lokální 

úrovně 
Řešení v ÚP, KoPÚ, studiích, 

projektech, záměr obce 
rezervaci) dokázalo více 
zpopularizovat a propojit s PR 
Hvozdnice 

neudržovaná účelová 
komunikace propojující obec 
s lesním komplexem 
východně od obce 

pěší s Dolními Životicemi; 
propojení s Brankou u Opavy 
je k řešení na území obce 
Uhlířov - neřešeno; údržba 
účelových komunikací 
neřešena 

Štítina - 

nízká atraktivita území obce - 
chybí účelové komunikace v 
krajině, chybí rekreačně 
významná zeleň, obecně cíle 
rekreace v krajině, ačkoli má 
obec velký rekreační 
potenciál  

ÚP navrhuje nové trasy 
účelových komunikací, ale 
pouze úsekovitě, bez cíleného 
rekreačního využití území; ÚP 
vymezuje pouze nezbytná 
ÚSES - nedostatečně řešeno, 
ÚP vymezuje novou plochu 
rekreace přírodního 
charakteru navazující na sídlo 

Těškovice - -  

Uhlířov 

chybí značené propojení 
regionálně významné PR 
Hvozdnice a PP Otická sopka s 
Brankou u Opavy, potažmo 
Hradcem n. M., ačkoli v krajině 
existuje síť účelových 
komunikací, po kterých by 
značení mohlo vést 

neudržované účelové 
komunikace vedoucí do 
Branky, resp. na Hradec n. 
M.; absence rekreačně 
významné zeleně v návaznosti 
na sídlo (nízká atraktivita 
území) 

v realizaci cyklistická stezka 
Hradec nad Moravicí – Branka 
u Opavy – Otice – Opava; 
údržba komunikací neřešena;  
zeleň v ÚP řešena - vymezena 
plocha pro park  

Velké 
Heraltice 

rezervací PR Hořina či přírodní 
památkou Hůrky, ani směrem 
k uvedeným ZCHÚ, nevedou 
žádné turistické trasy 

chybí účelová komunikace, 
která by Velké Heraltice 
propojila s lesním komplexem 
severozápadně od obce; 
neudržované a chybějící 
účelové komunikace v 
návaznosti na sídlo Malé 
Heraltice; nízká atraktivita 
okolí sídla Košetice 

turistická trasa v území 
neřešena; přímé propojení 
Velkých Heraltic s lesním 
komplexem neřešeno; 
účelové komunikace v Malých 
Heralticích neřešeny; 
atraktivita Košetic neřešena 

Velké Hoštice - 

nízká atraktivita severní části 
území obce - slepě zakončená 
třešňová alej, obecně 
chybějící účelové komunikace 
a plochy přírodního 
charakteru s rekreační funkcí 

neřešeno; v ÚP navržena 
rozsáhlá plocha pro sport a 
rekreaci 

Vršovice - -  

Zdroj: www.mapy.cz, ZABAGED, ortofoto, dotazníkové šetření 

Výše uvedenými problémy se návrhová část studie bude mj. zabývat.  
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9 Souhrnné vyhodnocení 

9.1 Zjištěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny 

9.1.1 Přírodní a krajinné hodnoty 

Přírodní hodnoty území byly řešeny na podrobné úrovni ve studii „Technické a datové podklady 
pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 – místo 
krajinného rázu“ (Ekotoxa, 2015). V uvedené studii jsou také podrobně popsány kulturní, historické 
a architektonické hodnoty území, které jsou shrnuty přehledně v předchozích kapitolách. 

Základní soubor hodnot z hlediska ochrany přírody je uveden v tabulce (Tabulka 9.1.1), podrobný 
výpis po katastrech je uveden v kapitole 4.3.1 Přírodní hodnoty. Ve srovnání s průměrem ČR je patrný 
velmi nízký podíl zvláště chráněných území na rozloze SO ORP. Nevyskytují se zde žádné velkoplošně 
zvláště chráněná území typu CHKO nebo národní park. Nachází se zde několik maloplošně zvláště 
chráněných území (MZCHÚ) a 4 evropsky významné lokality NATURA 2000. Do jižní části řešeného 
území zasahuje přírodní park Moravice (jeho větší část leží v sousedním SO ORP Vítkov). 

Tabulka 9.1.1: Přehled přírodních hodnot 

Hodnoty Lokalizace v území Plocha 
Zvláště chráněná území (národní park, PR, PP, 
Natura) 

úroveň obcí, M 1:10 000 pouze 0,79 % rozlohy 
území (průměr ČR 14,6 %) 

Přírodně hodnotnější biotopy (bez skupiny X) úroveň obcí, M 1:10 000 9,1 % rozlohy ORP 
Prvky kostry ekologické stability včetně VKP, 
liniové zeleně a starých sadů. 

část prvků je lokalizovaná 
(vrstva VKP), u části chybí data 
(liniová zeleň, staré sady)   

nejsou dostupná ucelená 
data 

Místa s výskytem chráněných druhů rostlin 
a živočichů 

úroveň obcí, M 1:10 000 nerelevantní 

 

Ekologická stabilita krajiny 

U nadpoloviční části obcí (celkem 24 obcí, 56 % území) je ekologická stabilita krajiny nízká, u 16 obcí 
(40 % území) střední a u 1 obce (4 % území) vysoká.  

Trend vývoje ekologické stability území za posledních 10 let (2005 – 2016)  

 Výměra stabilních ploch v celém ORP velmi mírně vzrostla o 0,18 % (104 ha).  
 Výměra stabilních ploch u většiny obcí mírně vzrostla (34 obcí, tj. 82 % obcí). Tento vývoj 

může být známkou pozitivních změn směrem v krajině směrem k větší ekologické stabilitě.   
 Negativním trendem je další snižování KES u obcí s nízkou ekologickou stabilitou: Mikolajice, 

Chlebičov, Velké Hoštice a Branka u Opavy. Výrazněji se KES snížil u Vršovic, jejichž ekologická 
stabilita je vyšší.  
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Je potřeba zdůraznit, že u žádné z obcí s nestabilní krajinou nedošlo k zásadnímu zlepšení, které by 
zvýšilo KES natolik, že by přestaly být nestabilní. Obecně stabilita krajiny na úrovni ORP je tedy stále 
nízká a je potřeba ji posílit.  

Plochy biotopů  

Skoro polovina ORP se vyznačuje nízkým podílem přírodně hodnotných biotopů (20 obcí). U 15 obcí 
je rozloha biotopů mezi 8 a 14 %, u 6 obcí je podíl biotopů vyšší než 14 %. 

Byly předběžně vymezeny hodnotnější segmenty biotopů, které nejsou zahrnuty do žádného režimu 
ochrany. Aktuální trendy spjaté s biotopy jsou popsány ve vrstvě mapování biotopů, ale detailní 
interpretace je nad rámec možností ÚSK. 

9.1.2 Vodní hospodářství 

V SO ORP Opava se nachází několik vodohospodářsky významných vodních toků, přičemž 
nejvýznamnějšími toky z hlediska vodního hospodářství jsou toky Opava a Moravice, na nichž se 
realizují odběry povrchové vody. Ve srovnání s odběry realizovanými v rámci celého povodí nepatří 
výše uvedené odběry pro průmysl mezi nejvýznamnější. Nejvýznamnější odběry jsou realizovány 
za účelem dodávek pitné vody mimo území SO ORP (SmVaK Ostrava OOV – VD Kružberk, 33 764 tis. 
m3/rok; SmVak Ostrava OOV – VD Šance, 25 136 tis. m3/rok). 

Jedním z adaptačních opatření v případě zvyšujících se období sucha je výstavba vodních nádrží, resp. 
přehrad, jejichž výstavba by dle MŽP a MZe (2011) měla být možná až po vyčerpání jiných možných 
adaptačních opatření k zajištění vodohospodářských služeb. V rámci Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod byly vymezeny výhledové vodní nádrže, rezervy, ve kterých nesmí 
dojít ke znemožnění, nebo podstatnému snížení možné realizace nádrží v budoucnu. Žádná z těchto 
nádrží nezasahuje do SO ORP Opava.  

Mezi adaptační opatření proti suchu spadají opatření podporující zpomalení a zadržení povrchového 
odtoku a vsakování vody do půdy. Zlepšení vodního režimu z daného hlediska lze docílit realizací 
vodních či suchých nádrží, realizací mokřadů, tůní či revitalizacemi toků, tedy obnovou nivních funkcí 
krajiny35.  Zdrsněním koryta a jeho zvlněním, tedy prodloužením délky a zmírněním podélného 
sklonu, se zpomalí proudění a prodlouží doba proběhu vody určitým úsekem. Rozčleněním koryta 
dojde dále ke zvětšení aktuální zásoby vody v korytě, změlčením koryta pak ke zvětšení zásob nivní 
vody, kterou pak vodní tok čerpá v době sucha. Zvýšit akumulační schopnost území je nutné 
především ve vodních útvarech s obecně nízkou akumulační schopností a ve vodních útvarech, jejichž 
vodní nádrže (nad 1 ha) mají nízkou schopnost kompenzovat nedostatek přirozených akumulačních 
vlastností krajiny, viz kapitola 8.1, str. 192. 

Ohrožení kvality stávajících vodních zdrojů představuje především zvýšené množství dusičnanů 
ve vodách z obhospodařování zemědělské půdy. V roce 2012 bylo v rámci SO ORP Opava zařazeno 
do zranitelných oblastí dle tzv. Nitrátové směrnice sedm katastrálních území v jižní části území ORP. 

                                                             
35 viz Just a kol. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi 
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V roce 2016 v rámci novely č. 235/2016 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, 
přibyl počet katastrálních území s ohroženými vodami dusičnany. Ke stávajícím katastrálním územím 
z roku 2012 přibyla katastrální území severozápadně od Opavy, viz výše. 

Dodržování podmínek Nitrátové směrnice se promítá do dotační politiky, konkrétně do Kontrol 
podmíněnosti (Cross-compliance), do SMR 4 „Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů.“ Kontrolu dodržování podmínek zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ). Snížení znečištění vod dusičnany lze mj. v krajině dosáhnout realizací 
organizačních, agrotechnických, ale i biotechnických opatření, která by účinněji bránila splachům 
a vyplavování živin do vod (přerušení dlouhých svahů biotechnickými opatřeními – např. záchytnými 
průlehy, příkopy, mezemi, orba po vrstevnici aj.), či zlepšením stavu a kvality břehové a doprovodné 
vegetace podél toků v případě, že nedostatečně brání splachům z polí či pastvin.  

Z hlediska ochrany obyvatel před povodněmi je velkým problémem situování zástavby v nivách 
vodních toků, silně ohrožena je stávající zástavba ve vymezených aktivních zónách záplavového 
území. V současnosti probíhá projekční příprava opatření v povodí Horní Opavy zahrnující údolní 
nádrž Nové Heřmínovy, pět suchých nádrží a úpravy toků.  

Pro snížení povodňového rizika v zástavbě se územní studie krajiny zaměří na možnost zadržení 
povrchového odtoku výše v povodí. Krom obcí se zástavbou v aktivních zónách se studie dále zaměří 
na obce v oblastech s významným povodňovým rizikem a obce dle správce povodí nedostatečně 
chráněné před povodněmi, viz kapitola 8.1, str. 192. 

9.1.3 Těžba nerostných surovin 

Na území SO ORP Opava se nachází několik ložisek nerostných surovin, a to štěrkopísku, cihlářské 
suroviny, sádrovce a stavebního kamene. Pro ochranu těchto výhradních ložisek nerostných surovin 
byla vymezena chráněná ložisková území. Vyjma těžby štěrkopísku, který je těžen z vody, se jedná 
v ostatních případech o povrchovou těžbu. V současnosti probíhá těžba pouze na ložisku 
v Bohučovicích a Litultovicích – Mladecku. Pro potřeby těžby nerostných surovin je zde také 
vymezeno několik dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území. 
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9.2 Zjištěná hlavní ohrožení, rizika a problémy v území 

9.2.1 Ochrana krajiny 

Na přírodní hodnoty v území vč. biodiverzity působí řada rizik a s nimi souvisejících dopadů: výkyvy 
v teplotách, výkyvy dostupnosti srážkové vody, zvýšený odpar (dopady změny klimatu), nadměrná 
aplikace živin v zemědělství a související eutrofizace, odvodnění, tlak invazních druhů a změna využití 
území směřující k unifikaci krajiny. Zejména sílu dopadu klimatických změn na vodní a mokřadní 
biotopy a druhy nelze podceňovat a je potřeba jednat na úrovni územních plánů. V územích, kde 
zůstaly biodiverzity jen zbytky, často z přírodních hodnot „už není, co ztratit“ je potřeba řešit 
vytvoření nových, stabilizujících ploch, které by plnily řadu mimoprodukčních funkcí; ochranu 
vzácných druhů lze ve větším rozsahu jen těžko předpokládat. Na druhé straně pro chráněná území 
a hodnotnější biotopy mohou uvedená rizika působit značné problémy z hlediska předmětu jejich 
ochrany. 

Rizika pro biodiverzitu a přírodní hodnoty mohou být nástroji územního plánování mírněny:  

 na úrovni celé krajiny opatřeními pro zadržení vody: vymezení nových ploch pro revitalizaci 
toků, malé rybníky, mokřady, trvalé travní porosty; realizací protierozních prvků; vymezením 
nových VKP, interakčních prvků a nových ploch krajinné zeleně, které se mohou stát přírodně 
hodnotné. 

 přímo v sousedství hodnotných biotopů opatřeními proti ohrožení biotopů eutrofizací: 
vytvoření ochranných pásů s jiným využitím, než je orná půda či jiné funkční plochy, kde jsou 
běžně využívány hnojiva a pesticidy 

 regulativy hospodářských ploch (pole, lesy) tak, aby bylo omezeno poškození sousedních 
přírodně hodnotnějších ploch zejména chemikáliemi a splachy a zvýšena schopnost krajiny 
zadržet vodu.  

 z oblasti managementu: péče o hodnotné biotopy, realizace ÚSES a realizace dalších ploch 
s vyšší ekologickou stabilitou, hospodaření na lokalitách ohrožených zarůstáním, řešení 
otázky invazních druhů, další činnosti  

Dále byly identifikovány negativní jevy působící z okolní krajiny na zvláště chráněná území (NPR, PR, 
PP) a nástroje územního plánování, které negativní jevy mohou řešit.   

Migračně významná území 

V území se nevyskytuje žádné bariérové místo dálkových migračních koridorů, což je velmi pozitivní. 
Nicméně celkem 118 ha zastavitelného území bylo vymezeno do plochy stávajícího migračního 
území. Tyto plochy představují možný konflikt, který je potřeba na úrovni územních plánů řešit. 
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9.2.2 Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi, suchem 

Ve srovnání s ostatními povodími České republiky se SO ORP Opava vyznačuje velmi nízkými 
hodnotami faktoru urychleného odtoku, tedy nízkým rizikem urychleného odtoku. Ačkoli je území 
typické širokými nivami s vodními toky s převládajícím geomorfologickým typem plně vyvinutého 
meandrování, nacházejí se zde vodní útvary mající obecně nízkou akumulační schopnost. Problémem 
je také výskyt vodních útvarů, jejichž vodní nádrže (nad 1 ha) mají nízkou schopnost kompenzovat 
nedostatek přirozených akumulačních vlastností krajiny. V těchto VÚ je dle plánů dílčích povodí právě 
zde vhodné přednostně uvažovat s případnými akumulačními a retenčními prostory. Problematické 
vodní útvary z hlediska relativně nízké akumulační schopnosti území (30, 29, 42, 17, 89 a 11) budou 
předmětem návrhové části studie. 

V SO ORP Opava nedosahuje žádný z vodních útvarů povrchových vod ekologického stavu/potenciálu 
dobrý. Dle Plánu dílčího povodí horní Odry se v roce 2021 očekává zlepšení ekologického stavu pouze 
u tří vodních útvarů č. 11, 27 a 89. U většiny vodních útvarů v SO ORP se dle správce povodí nepodaří 
zlepšení dosáhnout obecně díky technické neproveditelnosti, přílišné nákladnosti či komplikovaným 
přírodním podmínkám. U vodních útvarů je posuzován a hodnocen pouze závěrový (reprezentativní) 
profil, který se často nachází v zástavbě či ústí do jiné vodoteče, kde směřují úpravy vodních toků. 
Všechny vodní toky či úseky toků v např. zničeném útvaru povrchových vod tak nemusí dosahovat 
stavu zničený (viz hydromorfologické analýzy studií proveditelnosti). Studie ÚSK se v návrhové části 
bude zabývat úseky vodních toků mimo zastavěná území, které dle hydromorfologických analýz 
a terénního průzkumu nedosahují stavu dobrý. 

Dle Plánu dílčího povodí Horní Odry má stávající vodohospodářská bilance povodí Odry vysokou 
úroveň zabezpečenosti proti suchu s mírou 99,5 % pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, ale 
i pro průmysl provozní vodou. Bez vlivu klimatických změn by (podle modelových simulací) do roku 
2050 dnešní soustava v povodí Odry zvládla i hypoteticky předpokládaný nárůst odběrů vody o 20 %, 
aniž by bylo třeba jejího dalšího doplnění o nové akumulace. Problémem je vysychání drobných 
vodních toků v krajině. Dle VÚV TGM, v.v.i., WELL consulting s.r.o. a Mendelovy univerzity v Brně 
(2015) je cca dvě třetiny území SO ORP zařazeno k územím s velkým a středním rizikem vysychání. 
Podstatnou roli v dopadu sucha na vodní toky hraje ekologický stav vodních toků a niv, existence 
mělkých a členitých koryt s nenarušenou komunikací s údolní nivou (viz dotace toků podpovrchovou 
vodou v době sucha). Opatření k optimalizaci vodního režimu a ke snížení negativních důsledků sucha 
budou v návrhové části studie směřována především do problematických lokalit (oblasti s urychleným 
odtokem, oblasti s nízkou retenční schopností, lokality s nadměrnou erozí, technicky upravené 
a zatrubněné toky, rozsáhlé nepřerušené bloky orné půdy, odvodněné plochy aj.). 

Na řece Opavě a Moravici byla vymezena oblast s významným povodňovým rizikem, do níž v SO ORP 
spadají obce Opava, Velké Hoštice, Štítina a Mokré Lazce. Osm katastrálních území bylo správcem 
povodí vyhodnoceno jako nedostatečně chráněných před povodněmi díky nízké kapacitě koryt toků. 
Z hlediska ohrožení území přívalovými srážkami bylo v SO ORP vygenerováno 58 kritických bodů, 
z nichž 5 bylo správcem povodí identifikováno jako významných. V SO ORP je na vodních tocích 
zaznamenáno 13 problémových míst a úseků omezujících průtočnost toků. Předmětem návrhové 
části studie z hlediska protipovodňové ochrany budou především obce s nepřijatelným povodňovým 
rizikem, obce nedostatečně chráněné před povodněmi a obce/lokality ohrožené přívalovými srážkami. 
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9.2.3 Erozní ohrožení 

Na základě dílčích analýz byla stanovena priorita řešení erozní problematiky. Do posouzení 
vstupovalo ohrožení plošným odtokem na orné půdě, trávě na orné a úhoru v obci (VODER), délka 
identifikovaných potenciálně ohrožených drah soustředěného odtoku (DSO), rozsah sběrného povodí 
kritického profilu na orné půdě, trávě na orné a úhoru (KB), ohrožení vodních nádrží akumulací 
sedimentu a ohrožení větrnou erozí (VETER, v ORP Opava pouze z hlediska výskytu bariér proudění 
a velikosti bloků). 
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Obrázek 9.2.1: Dílčí kritéria vyhodnocení priority řešení eroze v obcích SO ORP Opava 

 

 

Souhrnná priorita řešení jednotlivých obcí SO ORP Opava z hlediska půdní eroze je zobrazena 
v mapce níže. 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

292 
 
 

 

Obrázek 9.2.2: Priorita řešení eroze v obcích SO ORP Opava 

 

 

Díky intenzifikaci zemědělské výroby v minulosti spojené s rušením krajinných prvků (rozorávání 
mezí, zatravněných údolnic, polních cest, likvidace rozptýlené zeleně), změnou hospodaření (rozsáhlé 
monokultury) a intenzifikací zemědělské produkce (kompakce půd těžkou technikou, chemizace), 
přišla krajina o možnost účinného zpomalení odtoku, zadržení a vsáknutí vody. Na vznik vodní eroze 
má největší vliv sklonitost pozemku v kombinaci s délkou pozemku po spádnici, potom typ 
vegetačního pokryvu, vlastnosti půdy, aplikovaná protierozní opatření a samozřejmě i četnost 
a intenzita srážek. Tyto faktory ovlivňují míru eroze ve vzájemné kombinaci. K výraznému eroznímu 
smyvu tak může docházet i na pozemcích mírně sklonitých, avšak s dlouhými nepřerušenými svahy.  

Výše uvedené změny v krajině měly nezanedbatelný vliv i na větrnou erozi, která především 
v plochých, zemědělsky využívaných oblastech úvalů a Polabí probíhá ve zvýšené míře vzhledem 
k nepříznivým půdním vlastnostem i dlouhým nechráněným plochám orné půdy. 

V návrhové části, která bude řešit především plochu povodí, bude kladen důraz na zpomalení odtoku 
a zvýšení retence. Budou navrhována opatření k ochraně půdy na pozemcích ohrožených plošným 
smyvem, na mělkých půdách, v nestabilizovaných drahách odtoku, speciálně budou akcentována 
opatření proti zrychlenému odtoku nad zástavbou a v povodích kritických profilů, v povodích 
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vodárenských nádrží a nad menšími vodními plochami, v nitrátově zranitelných oblastech. Důraz 
bude kladen na fragmentaci bloků a zkrácení nepřerušené délky svahů. Budou navržena rámcová 
opatření proti větrné erozi na rozsáhlých nechráněných blocích orné půdy. 

Půdoochranná opatření budou umisťována tak, aby příliš nekomplikovala hospodaření na pozemku, 
ale zároveň měla dostatečný efekt. Budou nastavena bez ohledu na půdoochranná opatření či způsob 
hospodaření aplikovaný v současnosti. Některá z opatření budou plnit i další funkce, například 
ekologickou (součást ÚSES), estetickou (doprovodná zeleň), rekreační (zvýšení průchodnosti krajiny) 
a mohou sloužit jako podklad pro zpracovatele územních plánů a pozemkových úprav. V případě 
klimatických změn v budoucnosti souvisejících s častějším výskytem extrémních srážek návrhy mohou 
být přehodnoceny, zpřísněny, případně doplněny o další, například protipovodňové prvky. 

Tabulka 9.2.1: Erozní problémy v SO ORP Opava s nástinem řešení v návrhové části studie 

Problém Lokalizace Řešení v rámci ÚSK 

Nadlimitní erozní smyvy 
v ploše 

Ohrožené lokality jsou rozprostřeny 
po celém území - kolem jižní hranice 
jsou to především Jakartovice, 
Mikolajice, Štáblovice, Hradec 
nad Moravicí, Těškovice, Kyjovice 
a Hrabyně), ve střední části mají větší 
množství ohrožených pozemků Slavkov, 
Stěbořice), na východě u hranic 
Hněvotice a Služovice. 

Na ohrožených částech bloků bude 
navržen systém organizačních 
a agrotechnických opatření, vč. možnosti 
zatravnění. Zvláštní důraz bude kladen 
na lokality nad zástavbou a vodními 
objekty. Budou identifikovány bloky, 
na kterých bude vhodné umístit 
biotechnické opatření (mez, průleh, 
hrázka, zasakovací travnatý pás, 
ekoprvek). 

Potenciálně erozně 
ohrožené dráhy odtoku 

Narozdíl od plošného smyvu, ohrožené 
DSO (na orné půdě) se prakticky 
nevyskytují v jižní, členité a převážně 
zatravněné části území. Po území se 
vyskytují spíše ojediněle, větší 
koncentraci mají obce Hlavnice, 
Stěbořice, a obce SV výběžku - 
Hněvošice, Služovice, Oldřišov. 

Na základě analýz a terénních průzkumů 
budou navrženy DSO k zatravnění 
(výrazné, nad zástavbou apod.), ostatní 
budou řešeny návrhem agrotechnických 
opatření na bloku.  

Bloky a půdy ohrožené 
větrnou erozí 

Vyšší ohrožení půdy s ohledem 
na absenci účinných prvků 
zpomalujících proudění mají obce 
střední a severní části území, především 
Holasovice, Neplachovice, Bratříkovice, 
Mladecko, Litultovice, Jezdkovice, 
Chlebičov a SV a SZ část Opavy (k. ú. 
Kateřinky, Vávrovice, Jarkovice). 

Na základě velikosti půdního bloku 
a (ne)existence bariér proudění bude 
navržen rozsah aplikace agrotechnických 
opatření pro zmírnění účinků proudění, 
budou identifikovány bloky vhodné 
pro umístění biotechnických prvků 
(větrolamů) na zmírnění rychlosti 
proudění, případně prvků 
fragmentujících rozsáhlé bloky půdy. 

 

Výsledky erozních analýz jsou prezentovány ve dvou agregovaných vrstvách v problémovém výkrese. 

Popisy erozních problémů po obcích jsou obsaženy v souhrnné tabulce (Tabulka 8.2.2, str. 223). 
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9.2.4 Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území 

Těžba nerostných surovin přináší také problémy, které je nutno řešit. Patří mezi ně nutnost 
rekultivace a stabilizace krajiny po ukončení těžby nerostných surovin, riziko ohrožení vodních zdrojů 
především v případě těžby štěrkopísků nebo zátěž prostředí v průběhu těžby (prašnost, doprava aj.). 

Na území SO ORP Opava je evidováno pouze malé množství sesuvných území. Přítomnost sesuvů je 
nutné zohledňovat při plánování nových rozvojových ploch nebo dopravních staveb, které mohou 
v případě nevhodného trasování sesuvy aktivizovat. Sesuvy mohou být rovněž aktivizovány díky 
změnám klimatu. Z predikcí změn klimatu vyplývá předpoklad častějšího výskytu povodní nebo 
přívalových srážek o větší intenzitě, které by mohly sesuvné procesy vyvolat. 

Poddolovaných území je v zájmové oblasti evidováno mnohem více. Poddolované a sesuvné území 
mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby, mohou být také rizikem 
pro stávající výstavbu.  

9.2.5 Brownfields 

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

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

SO ORP Opava není turisticky významnou oblastí v nadregionálním měřítku. Důvodem je velmi málo 
turistických cílů, které by dokázaly přílákat dlouhodobou návštěvnost, tedy cestovní ruch. Turistický 
ruch se koncentruje do města Opava a zámku Hradec nad Moravicí s navazujícím přírodním parkem, 
ačkoli se v území vyskytuje řada unikátních atrakcí, viz výše. Samotným přírodním parkem vede hustá 
a kvalitní síť turistických tras a cyklotras, problémem je rekreační dostupnost k ostatním atraktivitám 
v území a jejich propojenost. Cyklistické trasy a stezky v SO ORP Opava jsou součástí cykloserveru 
Opavou na kole spravovaném cyklokoordinátorem města.   

Problémy v otázce rekreace a cestovního ruchu SO ORP jsou následující:  

 snížená atraktivita některých obcí díky monofunkční zorněné a neprůchodné krajině 
 přetížené cyklostezky č. 551 a Slezská magistrála 
 nedostatečná kapacita stravovacích a ubytovacích zařízení 
 nevyužitý rekreační potenciál většiny zvláště chráněných území 
 nepřístupné turistické cíle a cíle rekreace (Hradiště Kylešovice, bývalý vojenský areál ve 

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

Raduň)  
 neudržované účelové komunikace/cyklotrasy v krajině  

Snížená atraktivita obcí souvisí mj. s neprůchodností krajiny. Velmi časté jsou případy rozoraných 
obecních cest, o jejichž existenci (obecní pozemek) představitelé obcí ani nevědí. Časté jsou také 
existující, ale neudržované a postupně zarůstající účelové komunikace, jejichž postupný zánik v 
zorněné krajině opět snižuje atraktivitu území. Cílem v oblasti rekreace by mělo být vytvoření 
propojené a polyfunkční krajiny, která by dokázala uspokojit potřeby místních obyvatel a přilákat 
turisty (existence cyklistických stezek, cykloturistických tras, atraktivní mozaikovitá krajina).  

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

Činností člověka, především výstavbou dopravní infrastruktury, se krajina dělí na stále menší a menší 
celky. Tento jev označovaný jako fragmentace krajiny patří k závažným a také velmi složitým 
problémům ochrany přírody a může mít v budoucnu katastrofické následky pro flóru, faunu 
a ekosystémy. Proto je snahou pomocí různých legislativních nástrojů chránit celistvost cenných 
území, a to nejen na národní, ale v současnosti rovněž na celoevropské úrovni zaváděním soustavy 
NATURA 2000. 

Fragmentace krajiny je hodnocena na základě výsledků vytvořených dle metodické příručky 
Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (Anděl a kol. (2005)). Dle této metodiky se definují oblasti - 
polygony, které jsou dosud považovány za nefragmentované – UAT (unfragmented area with traffic) 
a je hodnocena jejich kvalita.  

Polygon UAT je definován jako část krajiny, která splňuje současně tyto dvě podmínky: 

a) je ohraničena buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo 
vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru) 

b) má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území) 

Polygonu UAT jsou dále hodnoceny z hlediska jejich kvality, které je dána rozlohou vhodných biotopů 
uvnitř polygonu a úrovní rizik jeho budoucí další fragmentace, jedná se tedy o popis současného 
stavu a budoucí perspektivy.  

 

Na základě analýzy stavu existence a rozložení polygonů UAT na území ORP Opava a plánovaných 
záměrů výstavby a úprav komunikací byly vytipovány následující potenciální střety:  

1. Plánovaný obchvat Komárova – jižní varianta zasahuje do polygonu UAT 174. 
Při předpokládané nadlimitní intenzitě dopravy dojde k oddělení 3,8 km2, což je 1,5 % 
celkové výměry polygonu.  

2. Plánovaný obchvat Branky u Opavy a Hradec nad Moravicí zasahuje do polygonu UAT 174. 
Při předpokládané nadlimitní intenzitě dopravy dojde k oddělení 4,7 km2, což je 1,9 % 
celkové výměry polygonu.  

3. Plánovaný západní obchvat Opavy zasahuje do polygonu UAT 157 a 165. Při předpokládané 
nadlimitní intenzitě dopravy dojde v případě polygonu 157 k oddělení 0,7 km2, což je 0,36 % 
celkové výměry polygonu, v případě polygonu 165 bude odděleno 3,9 km2, což je 1 % 
celkové výměry polygonu. 

4. Ostatní záměry – mino polygony nebo minimální vliv na polygony UAT 

Z uvedeného vyplývá, že analyzované záměry na území OPR Opava existenci polygonů UAT výrazně 
neohrozí.  

Nefragmentované polygony (UAT) se nachází na podstatné části území ORP Opavy. Jedná se o velké 
polygony převážně s výbornou nebo dobrou kvalitou, což znamená, že ohrožení jejich existence 
do budoucna není vysoké. Ale i přesto je z hlediska zachování těchto polygonů je velmi vhodné 
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při plánování záměrů výstavby a úprav komunikací v území akceptovat existenci polygonů UAT 
a preferovat varianty, které naruší jejich fungování co nejméně. Spolu s těmito záměry prosazovat 
opatření umožňující migraci zvěře, ale spolu s řešeními, které budou redukovat mortalitu. Kvalitu 
stávajících polygonů lze zvyšovat rozšiřováním biotopů.   

9.3 Vyhodnocení a zpřesnění typů krajin ze ZÚR 

Oblasti a místa krajinného rázu na území SO ORP Opava 

Problematika ochrany krajinného rázu byla podrobně řešena v rámci projektu „Technické a datové 
podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - sledované jevy ÚAP, jejich 
charakteristiky: jev 17 - oblast krajinného rázu, jev 18 - místo krajinného rázu, jev 23 - významný 
krajinný prvek ze zákona (EKOTOXA, 2015). Součástí projektu je studie „Preventivní hodnocení 
krajinného rázu na území SO ORP Opava“, která je významným podkladem pro územní studii krajiny. 

V rámci studie Preventivní hodnocení krajinného rázu je podrobně proveden rozbor současných 
znaků a charakteristik krajinného rázu na celém území SO ORP Opava, tj. zejména přírodních, 
kulturně-historických, civilizačních a estetických. Na základě tohoto rozboru a terénního šetření je 
provedeno vymezení oblastí krajinného rázu (OKR) a míst krajinného rázu (MKR) v SO ORP Opava. 
U každého jevu je uvedeno jeho vymezení, charakteristika a požadavky na ochranu. V závěru 
dokumentu je uveden přehled základních doporučení z hlediska ochrany znaků a hodnot krajinného 
rázu pro jednotlivé obce.  

Jedním z podkladů výše uvedené studie byly Zásady územního rozje Moravskoslezského kraje, 
zejména vymezené typy krajin. 

9.3.1 Oblasti krajinného rázu 

Oblast krajinného rázu je „území“ s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou 
odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od sousedícího území ve všech 
charakteristikách nebo v některé z nich, a které může zahrnovat více míst krajinného rázu; je 
vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se 
charakteristik. V některých případech je hranice ostrá a jasně zřetelná (např. hřeben), v některých 
případech je hranice přechodná.  

Na území SO ORP Opava byly na základě zjištěných charakteristik krajinného rázu identifikováno 5 
oblastí krajinného rázu (OKR). Toto členění vychází a zpřesňuje členění krajiny ze studie Cílové 
charakteristiky krajiny MSK, ve které jsou vymezeny oblasti specifických krajin a specifické krajiny. 
Oblasti krajinného rázu jsou velké územní celky na území celého správního obvodu ORP Opava.  

 OKR 1 - OPAVSKO 
 OKR 2 – STĚBOŘICKO 
 OKR 3 – HRADECKO-MELEČSKO 
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 OKR 4 – KYJOVICKO 
 OKR 5 – HORNOBENEŠOVSKO 
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Obrázek 9.3.1: Vymezení oblastí krajinného rázu – SO ORP Opava  

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2015 

Ke každé OKR je dále uveden jejich podrobný popis, zahrnující Popis vymezení a základní 
charakteristiky oblasti, Přehled znaků, hodnot a charakteristik a Opatření k ochraně znaků a hodnot 
krajinného rázu. 

OKR 1: OPAVSKO 

Oblast krajinného rázu Opavsko zahrnuje území mezi státní hranicí s Polskem a okrajem Nízkého 
Jeseníku. Jedná se z větší části o rovinu v blízkosti řeky Opavy. Oblast tvoří severovýchodní a východní 
část ORP Opava.  

Z hlediska přírodních charakteristik je oblast krajinného rázu Opavsko zemědělskou oblasti s mírně 
zvlněným reliéfem. Osou oblasti procházející ve směru severozápad – východ je řeka Opava. Řeka 
Opava je cenným přírodním prvkem oblasti, zejména její meadrující úseky a navazující niva. 
V krajinném pokryvu převažují velké bloky intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. 
Zastoupení krajinné zeleně je minimální, zejména v centrální části – město Opava včetně všech 
městských částí (kromě Podvihova), Velké Hoštice, Štítina a Nové Sedlice. Zastoupení zeleně je mírně 
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vyšší na jižní hranici oblasti, v místech, kde Poopavská nížina přechází ve vrchovinu Nízkého Jeseníku 
(lesní část obcí Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Raduň, Vršovice, Branka).  

Opavsko spadá historicky do staré sídelní oblasti Polonika (Slezsko), je to intenzivně využívaná 
kulturní krajina, zčásti zemědělská, zčásti urbanizovaná. Koridor řeky Opavy je výrazně urbanizovaný, 
se sídly obcí Skrochovice, Holasovice, Vávrovice, Opava, Komárov, Štítina, Mokré Lazce, Háj 
ve Slezsku. Severně od toku řeky Opavy má zemědělská krajina tradičnější výraz, kde se venkovská 
sídla rozprostírají uvnitř zemědělské krajiny (Oldřišov, Chlebičov, Služovice, Hněvošice).  

Ve staré sídelní oblasti Opavska je zachována řada kulturních a historických hodnot. Bývalé královské 
a hlavní zemské město Opava je městskou památkovou zónou, kaple sv. Kříže a kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Opavě jsou národními kulturními památkami. Krajinářsky významnými stavbami jsou 
i další kostely v obcích Skrochovice, Hněvošice, Velké Hoštice, Háj ve Slezsku-Chabičov, v Opavě 
v katastrech Jaktař, Kylešovice a Komárov, dále pak zámky a zámecké areály v obcích Raduň, Velké 
Hoštice a Oldřišov. Krajinou severně od Opavy prochází pás železobetonových lehkých opevnění vč. 
krajinářsky výrazných pěchotních srubů u Opavy – Malých Hoštic (srub Křižovatka). 

Vizuální scéna krajinného celku je specifická charakterem silného urbanizovaného území, dopravních 
a technických koridorů podél nivy řeky Opavy. Na urbanizovaný pás kolem řeky Opavy navazuje 
mírně zvlněná intenzivně využívaná zemědělská krajina s velkými plochami orné půdy a s minimálním 
množstvím zeleně. Mezi krajinářsky nejhodnotnější části OKR Opavsko patří zachovalejší a člověkem 
často dotvářené části krajiny, jako jsou např. Otická sopka (Kamenná hora), okolí Stříbrného jezero, 
údolní niva řeky Opavy s meandry, krajinnou zelení, mozaikou orné půdy a travních porostů doplněná 
historickými mlýny. Cenné je také okolí obce Raduň se siluetou zámku, zámeckým parkem 
a Raduňskými rybníky, které je součástí přírodního parku Moravice. Pozornost si zaslouží také výrazný 
horizont oddělující Poopavskou nížinu od Nízkého Jeseníku.   

OKR 2: STĚBOŘICKO 

Jedná se o poměrně rozsáhlou a mírně členitou oblast, která z větší části přináleží 
ke geomorfologickému podcelku Stěbořická vrchovina. Okrajově sem zasahuje také geomorfologický 
celek Brantická vrchovina.  

Oblast krajinného rázu Stěbořicko představuje intenzivně využívanou zemědělskou krajinu s malým 
podílem lesů a zeleně, která je rozčleněna pouze nehlubokými údolími vodních toků a harmonicky 
výraznějším širším údolím řeky Hvozdnice. Tyto zahloubené toky s doprovodnými pásy zeleně a jejich 
údolí představují významný a pozitivní znak oblasti krajinného rázu Stěbořicko. 

Stěbořicko představuje starou zemědělskou sídelní krajinu s nepříliš výraznou historickou a krajinnou 
strukturou, se starými a zachovalými venkovskými sídly. Unikátní část krajiny představuje pás 
vojenského opevnění, který se táhne od Opavy po Horní Benešov celou oblastí a představuje jeden 
ze základních kulturně-civilizačních znaků této části krajiny, který je v krajině poměrně výrazný a přes 
svůj charakter ji zajímavě oživuje. Reliéf není příliš ostrý a výrazný a chybí v něm výraznější přírodní 
dominanty.  
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V sídlech se nachází řada kulturně a historicky zajímavých objektů, jako jsou zejména kostely, menší 
kaple a místy také zámky, které v řadě případů představují důležitý znak kulturně-historického vývoje 
obce významně ovlivňující obraz daných sídel v krajině (zejména Nový Dvůr, Štáblovice, Velké 
Heraltice, Litultovice, Štemplovec, Jezdkovice apod.). Velmi zajímavými objekty s krajinným vlivem 
jsou dva zachovalé větrné mlýny v Cholticích a v Hlavnici, zajímavý je také areál Arboreta v Novém 
Dvoře. Za zajímavý prvek propojující přírodní, kulturní a historické znaky krajiny je možno považovat 
vršek sopečného původu Hůrka, který se nachází mezi Kamencem a Štemplovcem. Jedná se o poutní 
místo zasvěcené Sv. Janu Nepomuckému s výraznou alejí, kapličkou a opředené řadou pověstí. Alejí 
vede žlutá turistická trasa.  

Z hlediska vizuálního a estetického je výrazným znakem vizuální otevřenost krajiny zejména 
ve vyšších polohách v západní části území, kterou lze vnímat jednoznačně pozitivně a současně 
umocňuje vizuální působení dominant v krajině, ať už pozitivních (např. zachovalá sídla, kostely, 
větrné mlýny...) nebo negativních (zemědělské a výrobní areály, případné větrné elektrárny). 
Důležitým doplňujícím pozitivním znakem krajinného rázu je liniová zeleň podél cest, která jinak málo 
výraznou a zemědělskou krajinu oživuje.  

OKR 3: HRADECKO - MELEČSKO 

Tato oblast krajinného rázu zasahuje do území SO ORP Opava především ve své severní části. 
Představuje krajinu s jedinečnou atraktivností meandrujícího toku Moravice v hlubokém lesnatém 
zářezu tvořícím malebné a dlouhé údolí, a s areálem zámku Hradec nad Moravicí v zajímavé krajinné 
poloze na ostrohu nad řekou Moravicí. Oblast představuje jednu z nejvíce osobitých krajin Nízkého 
Jeseníku, která je atraktivní pro pěší turistiku, cykloturistiku a kulturní zážitky (Hradec nad Moravicí). 
Krajinné hodnoty jsou chráněny v rámci přírodního parku Moravice.  

Z hlediska přírodních charakteristik je oblast tvořena členitou pahorkatinou, v jejímž obraze dominuje 
meandrující řeka Moravice a její hluboce zaříznuté údolí. Oblast náleží ke geomorfologickému celku 
Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská pahorkatina, přičemž většina oblasti je řazena k okrsku Melčská 
vrchovina. 

Na významné části vymezené oblasti je vymezen přírodní park Moravice. Řeka Moravice zde 
po výtoku z vodní nádrže Kružberk vytváří hluboké zalesněné kaňonovité údolí s jedinečnými 
meandry, se stěnami často vysokými více než 100 m, většinou nepřístupnými. Údolí má své specifické 
mikroklima i mezoklima, jehož průvodním jevem je inverze ovlivňující druhovou diverzitu geofondu 
dřevin. Krajinářsky jsou hodnotná rovněž údolí potoků Hradečná a dalších.  

Z hlediska kulturně-historického vývoje se jedná o krajinu osídlenou většinou ve vrcholném 
středověku, přičemž osídlení města Hradec nad Moravicí je ještě starší. Jižní výše položené 
a zalesněné části oblasti byly osídlovány později v 18. století – např. Lipina. Historicky se jedná 
o území Slezska, a to Opavského vévodství, etnicky o území smíšené, kde se objevoval český 
i německý vliv. Venkovská sídla náleží vesměs ke středověké kolonizaci (lánové vsi), částečně 
ke kolonizaci novověké (novověké parcelační a rozptýlené vsi), nechybí ani vsi návesní.  

Nejvýznamnějším historickým a správním centrem oblasti je město Hradec nad Moravicí, středověké 
město s ulicovým náměstím. První písemná zmínka o městě pochází již z roku 1060. Hodnota Hradce 
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je zdůrazněna prohlášením za městskou památkovou zónu. Zámek v Hradci nad Moravicí tvořený 
komplexem budov tzv. Bílého zámku a tzv. Červeného zámku je prohlášen národní kulturní 
památkou. Součástí krajinářských úprav v okolí města je i Kalvárie na stejnojmenném vrchu 
s křížovou cestou (tzv. Slezská Kalvárie).  Unikátním dokladem původního lidového stavitelství 
s usedlostmi tzv. východosudetskému typu je ves Lipina, jedna ze dvou vesnických památkových 
rezervací v Moravskoslezském kraji. Mezi další zajímavé jevy v krajině patří Weisshuhnův kanál a další 
související vodohospodářské stavby (akvadukt). Naopak za negativní kulturně-civilizační prvek krajiny 
lze považovat areál papíren v Žimrovicích. 

Rysy vizuální charakteristiky oblasti určuje hluboký zářez údolí Moravice se zaklesnutými meandry 
a strmými zalesněnými srázy. Proměnlivá krajinná scéna vzájemně vizuálně oddělených prostorů 
meandrů vytváří neobyčejnou bohatost a vizuální atraktivitu s kontrastem ploché sevřené říční nivy 
a koridorového prostoru zcela uzavřeného zalesněnými horizonty. Významným místem údolí je úzký 
terénní hřbet s ostrohem mezi Moravicí a Hradečnou s dominantou zámku Hradec nad Moravicí. 
Dalším rysem vizuální scény je kontrast náhorní plošiny zemědělské krajiny s lesnatým zářezem údolí 
Moravice. 

OKR 4 KYJOVICKO 

Oblast krajinného rázu Kyjovicko zaujímá jihovýchodní část obvodu obce s rozšířenou působností 
Opava. Řešená oblast náleží převážně do severovýchodního cípu Nízkého Jeseníku, podcelku 
Vítkovské vrchoviny. Reliéf území má charakter tektonicky zdviženého mírně zvlněného povrchu 
členěného jen drobnými údolím vodních toků.  

Oblast krajinného rázu Kyjovicko představuje z hlediska přírodních charakteristik poměrně 
harmonickou krajinu charakteru mírně zvlněné vrchoviny, která má na území ORP Opava převažující 
podíl lesů a zejména na svazích zajímavé dochované formy rozptýlené krajinné zeleně charakteru 
mezí, remízů či selských lesíků s poměrně pestrou, přírodě blízkou skladbou dřevin. Většina sídel je 
situována poměrně atypicky – ne v údolích, ale na dílčích rozvodích, obklopena dosti souvislými celky 
zemědělské půdy. Okolo obcí a v plošších polohách převažuje orná půda, blíže lesům a na svazích pak 
trvalé travní porosty.  

OKR Kyjovicko z hlediska kulturně-historických charakteristik a s ohledem na blízké transportní nivy 
Odry a Opavy a významná města Opava a Ostrava patří k oblastem osídleným a tedy zemědělsky 
využívaným v již vrcholném středověku (12. – 13. století). Oblast nemá nijak výrazně zachovalou 
historickou a krajinnou strukturu, ovšem má poměrně dochované historické půdorysy většiny obcí. 
Historická zástavba obcí je poměrně kompaktní, ne však řadová, poválečná a zvláště současná 
zástavba je obvykle situována na větších pozemcích. V obcích se nachází více kulturně a historicky 
zajímavých objektů, zvláště kostely, kaple a místy také zámky s parky (Kyjovice, Hrabyně – míčovna), 
které představují důležitý znak kulturně-historického vývoje obce významně ovlivňující obraz daných 
sídel v krajině (zejména Hrabyně, Pustá Polom, Mokré Lazce, Kyjovice a Těškovice). Urbanistickou 
zajímavost představuje osada Josefov náležející k Hrabyni, jakožto na pravidelném půdorysu založená 
ulicovka s požární zbrojnicí a kaplí. Poměrně zajímavou moderní dominantou je objekt Památníku 
Ostravské operace v Hrabyni a do jisté míry i hrabyňská léčebna s vozíčkářskou dráhou. 
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K dalším kulturním zajímavostem Kyjovicka s krajinným vlivem lze zařadit rovněž lučinaté, místy 
skalnaté a scenericky atraktivní údolí říčky Setiny se zachovalými objekty Panského a Šindlerova 
mlýnu včetně náhonů. Údolí dále pokračuje po soutoku se Sezinou, vede jím turistická značka. 
Podobně zajímavé je údolí Ohrozimy pod Hrabyní a údolí Studnice pod Budišovicemi se zachovalou 
původně těžební osadou Lomy, dnes proměněnu na chatovou oblast Zátiší na soutoku Porubky 
a Studnice, kde končí tramvajová stanice MHD Ostrava. Do rázu komponované krajiny náleží 
i historický, dnes už jen částečně v původní podobě dochovaný Nový Dvůr mezi Kyjovicemi a Pustou 
Polomí s dochovanými fragmenty původních pěstovaných lipových alejí.  

OKR 5 HORNOBENEŠOVSKO 

Oblast krajinného rázu Hornobenešovsko zasahuje do území SO ORP Opava pouze velmi okrajově 
do území Sosnová a částečně také do Velkých Heraltic v k. ú. Malé Heraltice.   

Jedná se o intenzivně využívanou kulturní krajinu většího měřítka s velkoplošnou, místy harmonickou 
prostorovou strukturou a s dílčími atraktivními scenériemi. Lesozemědělská krajina s centrem 
v Horním Benešově je tvořená soustavou venkovských sídel středověkého původu uprostřed 
zemědělských ploch členěných lesními celky. Oblast je zemědělskou vrchovinou oblastí. Dle 
geomorfologického členění náleží oblast k celku Nízkého Jeseníku, přičemž zájmová část ORP Opava 
je řazena k podcelku Bruntálské vrchoviny.  

Z hlediska kulturně-historické charakteristiky jde o krajinu ležící na pomezí staré sídelní krajiny 
na východě (na Opavsku) až pozdně středověké sídlení krajiny na západě (na Bruntálsku). Mezi nimi 
se táhne pás vrcholně středověké sídlení krajiny. Oblast byla před druhou světovou válkou převážně 
německá. Zdejší venkovská sídla jsou především údolní lánové vsi středověké kolonizace. Historická 
krajinná struktura v okolí venkovských sídel, zejména členění původní plužiny, již není výrazná, 
základní sídelní struktura vč. základního rozložení funkcí lesozemědělské krajiny však dosud 
zachovává agrární ráz. Dominanty historických objektů, především kostelů, se objevují i v okolních 
venkovských sídlech (Malé Heraltice, Košetice). Územím prochází široký pás železobetonových 
objektů lehkého opevnění z 30. let 20. století.  

9.3.2 Místa krajinného rázu  

Místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny pozorovacích 
stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti; místo lze většinou 
jednoznačně vymezit pomoci dílčích znaků krajiny, které tvoří hranice.  

Vzhledem k charakteru SO ORP Opava, kdy krajina je poměrně intenzívně osídlena a hodnoty 
krajinného rázu jsou - např. v porovnání s horskými oblasti, s územím chráněných krajinných oblastí 
nebo národních parků či jinými oblastmi s vysokou koncentrací krajinných hodnot – spíše nízké, byly 
jako místa krajinného rázu vymezeny pouze ty lokality s nejvýznamnější koncentrací krajinných 
hodnot, tj. krajinářsky cenné nebo jinak významné. Jednalo se o dva typy míst, a to: 

 místa zvýšených krajinných hodnot (tj. buď přírodních, kulturních nebo estetických apod.) 
 pohledově významných horizontů 
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Pohledově významné horizonty jsou vymezovány jako místa ostřejších výraznějších předělů, která 
jsou viditelná ze širokého okolí, a tím i dominující krajinné scéně. Jejich znehodnocení nevhodnou 
výstavbou (např. výškové stavy, obytná zástavba, elektrické vedení apod.) bude mít proto výrazný 
průmět i do okolní krajiny.  

Na území SO ORP Opava byla vymezena tato místa krajinného rázu: 

 PŘÍRODNÍ PARK MORAVICE  
 VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA LIPINA 
 ZACHOVALÝ ÚSEK NIVY ŘEKY OPAVY 
 ÚDOLÍ HVOZDNICE A OTICKÁ SOPKA 
 HORIZONT POOPAVSKÁ NÍŽINA – NÍZKÝ JESENÍK 
 HORIZONT NÍZKÝ JESENÍK – HVOZDNICE 

Ke každému MKR je dále uveden jejich podrobný popis ve formě přehledných tabulek, zahrnující 
Popis vymezení a základní charakteristiky oblasti, Přehled znaků, hodnot a charakteristik a Opatření 
k ochraně znaků a hodnot krajinného rázu 

Obrázek 9.3.2: Vymezení míst krajinného rázu – SO ORP Opava  

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. (2015) 
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MKR Přírodní park Moravice 

Na území obcí Hradec nad Moravicí (k. ú. Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Bohučovice, Žimrovice, 
Domoradovice, Filipovice), Vršovice, Raduň, Skřípov, Hlubočec, Opava (k. ú. Podvihov). 

Vymezení je totožné s hranicí stávajícího území přírodního parku Moravice, který zasahuje do oblastí 
krajinného rázu Opavsko a především Hradečsko-Melečsko a částečně se nachází i mimo území SO 
ORP Opava. Část území je navržena jako krajinná památková zóna, avšak doposud nebyla vyhlášena. 
Její vyhlášení by posílilo ochranu krajinných hodnot v území. 

Hluboké zalesněné kaňonovité údolí řeky Moravice s jedinečnými meandry a rozsáhlé lesní porosty 
jižně a jihovýchodně od Hradce nad Moravicí. Krajinářsky jsou hodnotná rovněž údolí potoků 
Hradečné, Raduňky, Závilišského a Melčského potoka. Hlavní dominantou je zámek v Hradci 
nad Moravicí a navazující zámecký areál na ostrohu mezi toky Moravicí a Hradečnou. Součástí je také 
městská památková zóna v Hradci nad Moravicí. Za hodnotný lze rovněž považován areál zámeckého 
parku v Raduni s budovou zámku, oranžérií a dalšími hospodářskými budovami nacházející se 
v malebném převážně zalesněném údolí meandrující říčky Raduňky. Z technických památek je 
zajímavý vodní náhon pro papírny Žimrovice, který představuje poměrně unikátní technické dílo 
v krajině. 

MKR Lipina 

Místo krajinného rázu Lipina je vymezeno hranicemi katastrálního území Lipina u Opavy (k. ú. patří 
k obci Štáblovice). Zahrnuje především samotnou obec Lipina a její okolí tvořené především loukami 
a pastvinami, dále pak okraje lesních porostů Mikolajického lesa a mozaikovitě zalesněné okolí toku 
Meleček.  

Samotná obec Lipina je vesnickou památkovou rezervací  - unikátní doklad původního lidového 
stavitelství s usedlostmi tzv. východosudetskému typu. Nachází se zde dvě řady štítově orientovaných 
domů s pravidelnou zástavbou s částečně dochovaným interiérem. Jedná se o přízemní, převážně 
zděné obytné i hospodářské stavby z konce 18. a počátkem 19. století. Zdejší usedlosti lze zařadit 
k východosudetskému typu. Z hlediska funkčního využití je pro všechny objekty typický chlévní typ 
domu. Charakteristické je vertikální členění podstřešního prostoru, v jehož spodním podlaží byla 
umístěna půda a vrchní patro sloužilo jako sýpka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, 
avšak následně zpustla. Znovuosídlena byla roku 1783. Ve vesnici se nachází také kaple z roku 1867. 

MKR Zachovalý úsek nivy řeky Opavy 

Na území obce Háj ve Slezsku – k. ú. Lhota u Opavy, Smolkov, Háj ve Slezsku, Jilešovice. 

Území představuje zachovalý úsek nivy podél meandrujícího toku řeky Opavy s mozaikou vodních 
ploch, toků a melioračních kanálů, břehové liniové zeleně, luk a polí. V rámci zájmového území SO 
ORP Opava je hranice dána stávající železniční tratí a hranicí ORP, avšak celá oblast přirozeně 
navazuje na soustavu sousedních Dolnobenešovských rybníků a cennou přírodní rezervací Koutské 
a Zábřežské louky. Kulturně civilizační znaky doplňuje areál mlýna ve Lhotě (Mlýn vodníka Slámy) 
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a objekty předválečného pohraničního opevnění. Zachovalý charakter území je částečně narušen 
výrobním areálem u hřiště v Háji ve Slezsku a objektem drůbežárny. 

MKR Údolí Hvozdnice a Otická sopka 

Na území obcí Dolní Životice, Štáblovice, Uhlířov, Slavkov a Otice. 

Údolí poměrně přirozeně meandrující řeky Hvozdnice a její nejbližší okolí v podobě pestré mozaiky 
listnatých lužních lesů, vodních ploch, orné půdy a lučních porostů pouze s nízkým podílem zástavby. 
Je vymezeno od dolního konce Dolních Životic, přes část obcí Štáblovice a Uhlířov až po Slavkov 
a Otice. Jeho součástí jsou přírodní rezervace Hvozdnice a přírodní památka Otická sopka (Kamenná 
hora). Hranice není vymezena ostře – je dána náspem železniční trati, hranicí chráněných území, lesa 
a místních komunikací. Jedná se unikátní rozsáhleji dochovaný zbytek lužního lesa v jinak intenzívně 
využívané zemědělské krajině jižně od města Opavy a také o zalesněný vrcholek sopečného původu, 
který je dílčí přírodní dominantou krajiny.  

MKR Horizont Poopavská nížina – Nízký Jeseník 

Na území obcí Háj ve Slezsku, Hrabyně, Mokré Lazce, Opava, Suché Lazce, Podvihov, Raduň, Vršovice, 
Chvalíkovice. 

Převážně zalesněný pás hřebenových partií na okraje Nízkého Jeseníku nad Poopavskou nížinou 
vytvářející velmi výrazný a exponovaný pohledový horizont při pohledu z Poopavské nížiny. Místo 
řady lokálně zajímavých vyhlídkových míst, na vrchu Padařov s objekty předválečného opevnění. 
Nejedná se o přesně danou linii, nýbrž o širší pás vymezující horní pohledově viditelné hřebenové 
partie. 

MKR Horizont Nízký Jeseník – Hvozdnice 

Na území obcí Hradec nad Moravicí, Štáblovice, Mikolajice, Dolní Životice (lesní část), Litultovice, 
Lhotka u Litultovic, Jakartovice (Deštné). 

Hřebenové partie okraje Nízkého Jeseníku vytvářející výrazný nad údolí řeky Hvozdnice výrazně 
vyvýšený a exponovaný pohledový horizont při pohledu z území níže položené Stěbořické 
pahorkatiny. Horizont je z převážné části nezastavěný, územím Lhotky u Litultovic a Mladecka 
prochází vedení VN 400 kV, které je poměrně přijatelně zakomponováno do okolní krajiny. Nejedná 
se o přesně danou linii, nýbrž o širší pás vymezující horní pohledově viditelné hřebenové partie. 
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9.4 Určení problémů k řešení v návrhu ÚSK včetně nově 
uplatňovaných námětů na provedení změn v území 

9.4.1 Ochrana krajiny 

 vymezení hodnotných biotopů, které jsou zatím bez jakékoli ochrany, analýza možností jejich 
ochrany 

 návrh zlepšení ochrany hodnotných území před rizikovými faktory jakými je splach živin, 
eroze, změny vodního režimu 

 analýza možností vytvoření nových hodnotnějších území v krajině chudé na hodnoty (KES pod 
0,8)  

 analýza možností pro lepší migraci organismů v území a větší ochranu vzácných druhů  

9.4.2 Vodní hospodářství 

 Zvýšení akumulační schopnosti území především ve vodních útvarech s obecně nízkou 
akumulační schopností a ve vodních útvarech, jejichž vodní nádrže (nad 1 ha) mají nízkou 
schopnost kompenzovat nedostatek přirozených akumulačních vlastností krajiny. Jedná se 
o vodní útvary 30, 29, 42, 17, 89 a 11 

 Snížení znečištění vod dusičnany ve zranitelných oblastech realizací organizačních, 
agrotechnických, ale i biotechnických opatření, která by účinněji bránila splachům 
a vyplavování živin do vod (přerušení dlouhých svahů biotechnickými opatřeními – např. 
záchytnými průlehy, příkopy, mezemi, orba po vrstevnici aj.), či zlepšením stavu a kvality 
břehové a doprovodné vegetace podél toků v případě, že nedostatečně brání splachům z polí 
či pastvin 

 Snížení povodňového rizika v obcích zadržením povrchového odtoku výše v povodí, 
především v obcích se zástavbou v aktivních zónách záplavového území, v obcích situovaných 
v oblastech s významným povodňovým rizikem (obce s nepřijatelným rizikem), v obcích dle 
správce povodí nedostatečně chráněných před povodněmi, obce/lokality ohrožené 
přívalovými srážkami 

 Zlepšení ekologického stavu úseků vodních toků v extravilánu nedosahujících 
stavu/potenciálu dobrý 

 Obecně opatření k optimalizaci vodního režimu a ke snížení negativních důsledků sucha 
směřované do problematických lokalit (oblasti s urychleným odtokem, oblasti s nízkou 
retenční schopností, lokality s nadměrnou erozí, technicky upravené a zatrubněné toky, 
rozsáhlé nepřerušené bloky orné půdy, odvodněné plochy aj.) 

9.4.3 Těžba nerostných surovin 

 Vhodně reagovat na další zájmy v územích dotčených současnou nebo plánovanou těžbou, 
jako jsou rekreační využití vodních ploch, zadržení vody v krajině, adaptace na sucho a další. 
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  V návrhové části studie budou identifikovány sesuvy, které bude nutné zohledňovat taktéž 
při plánování nových rozvojových ploch nebo dopravních staveb v územních plánech, které 
mohou v případě nevhodného trasování sesuvy aktivizovat. Sesuvy mohou být rovněž 
aktivizovány díky změnám klimatu. Z predikcí změn klimatu vyplývá předpoklad častějšího 
výskytu povodní nebo přívalových srážek o větší intenzitě, které by mohly sesuvné procesy 
vyvolat. 

9.4.4 Brownfields 

 Na extravilán obcí SO ORP Opava má dle územní studie krajiny vliv 18 brownfieldů. Pro dané 
brownfieldy bude vytvořen passport brownfiedů s uvedením limitů v dalším využití území 
(záměry ze ZÚR, ochrana přírody, krajinný ráz, kontaminace území). Výsledkem studie budou 
návrhy na využití území jednotlivých brownfieldů ve vztahu ke zjištěným limitům v území a 
jeho okolí. 

9.4.5 Rekreace a turistický ruch 

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

Na základě analytické části územní studie lze navrhnout k doplnění níže uvedené jevy ÚAP týkajících 
se krajiny, jejích hodnot a problémů.  

Jev 4  plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (na základě průzkumů) 

Jev 13  historicky významná stavba (na základě průzkumů) 

Jev 14  architektonicky významná stavba (na základě průzkumů) 

Jev 15  dominanta negativní a pozitivní (na základě průzkumů) 

Jev 17 místa krajinného rázu (dle studie Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání 
krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu“) 

Jev 18  oblasti krajinného rázu (dle studie Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání 
krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu“) 

Jev 20  místo vyhlídky  (na základě průzkumů) 

Jev 21 územní systém ekologické stability (na zákldě rozborů ÚSK) 

Jev 23  Významný krajinný prvek ze zákona – údolní niva (dle studie Technické a datové podklady 
pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 
– místo krajinného rázu“) 

Jev 119 linie horizontu (dle studie Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny 
obcí ORP Opava - Jev 17 – oblast krajinného rázu, jev 18 – místo krajinného rázu“) 

Jev 119 kritické a problémové místo pro migraci (na základě rozborů ÚSK) 

Jev 119 půda ohrožená erozí - vodní, větrnou (na základě rozborů ÚSK) 

Jev 119 další zjištěné problémy k řešení v ÚPD (na základě rozborů ÚSK) 
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