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1. Úvod 

Cílem územní studie sídelní zeleně je vytvořit koncepční materiál, který umožní dlouhodobou i 

akční strategii k posílení funkcí zeleně pro zkvalitnění života. 

Zeleň se nezastupitelně podílí na ekologické stabilitě, psychosomatické pohodě, ovlivnění mikro-

klimatu, zlepšení vodního koloběhu, tvorbě rekreačního i kulturně společenského prostředí a mnoha 

dalších funkcích.  

K tomu, aby funkce zeleně mohly být v celém území skutečně efektivně využívány, je nutné vy-

tvořit strategické, územně plánovací, věcné, majetkoprávní a ekonomické předpoklady. 

 
Na charakteru a způsobech využití zeleně v systému sídel se zásadním způsobem podílí důvod 

k jejich vzniku. 

• Zeleň vzniklá a udržovaná cíleně 
Může mít i velmi přírodní charakter a původní cíle už nemusí být zřetelné. Přesto je možné je zjis-
tit, či alespoň vytušit. Pro další využití v systému sídlení zeleně je to důležité, stejně tak i poznání, 
nakolik jsou vegetační prvky (původní i stávající) schopné proměny a v plnění nové funkce. 
Často je lépe od přeměny upustit, a naopak najít nové využití pro původní záměr (starý cenný 
sad, velmi hodnotné porosty a kompoziční celky apod.)   

• Zeleň vzniklá necíleně (spontánně) 
Tyto plochy vznikají všude tam, kde z nějakého důvodu není v daném čase účelné, ekonomické a 
žádoucí něco upravovat, zakládat a nákladně udržovat. Toto vše „udělá zeleň za nás“, a to daleko 
efektivněji a účelněji.  

Podílí se na prostorové i kulturní nezaměnitelnosti krajiny a její biodiverzitě a ekologické 
stabilitě. Proto je nutné takto k nim i přistupovat a chránit jejich existenci i vývoj.  
 

U všech ploch zeleně bez rozdílu důvodu ke vzniku je nejdůležitější vnímat přírodní zákoni-
tosti, které nedokážeme dobře rozpoznat ani zcela ovlivnit. Jsou to půda, voda, světlo a teplo a 
zejména jejich zcela specifická vzájemná kombinace.  

Těmto podmínkám bude věnována pozornost v Návrhové části této studie. 

1.1 Systém sídelní zeleně 

V této studii je do sídelní zeleně zahrnuta dřevinná a bylinná vegetace v zastavěné i nezasta-

věné části zájmového území (ZÚ), které tvoří katastrální území Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky a část 

k. ú. Kozmice a Dobroslavice (okolí jezera bývalé štěrkovny). 

 

Vzhledem k rozsahu a praktické využitelnosti byla zeleň rozdělena na část evidovanou a část registro-

vanou. 

 

Prvky evidované zeleně jsou vedeny pod samostatným (jedinečným) číslem prvku, který má odkaz 

na tabulkovou část. Ta je rozdělena na analytickou a návrhovou část (doporučení, jak dál rozvíjet pr-

vek).  

Celkem bylo evidováno 178 ploch zeleně a 37 stromořadí. 

V zastavěné části ZÚ se jedná a „klasickou zeleň“, kterou tvoří např. parky, stromořadí, ochranná a 

izolační zeleň a také zeleň vnitrobloků, občanské vybavenosti, hřbitovů, kulturních a školních zařízení, 

zeleň soukromých zahrad i z. v zahrádkářských osadách apod.  

V nezastavěné části ZÚ se jedná o zeleň lesních ploch a zeleň krajinnou (mimo lesní), která nemá hos-

podářské funkce.  

Samostatně hodnocené byly stromořadí a aleje v zastavěné části ZÚ a registrované v nezastavěné 

části ZÚ. 
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Prvky registrované zeleně jsou uvedeny pouze ve výkresové a textové části dokumentace. 

Ve výkresové části jsou rozlišeny dle typu. V textové části jsou uvedeny jejich základní charakteristiky 

a ve výjimečných případech jsou podrobněji popsány. Jejich výměry jsou součástí celkových bilancí a 

přehledů. 

 

Přesný jmenný seznam všech typů zeleně je popsán v kap. 8 Stav sídelní zeleně. 

 

1.2 Výchozí podklady a materiály 

- Zadání územní studie ve formátu (*.doc) a (*.pdf). 
- Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) dostupná na: 
- https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-krajiny-mo-

ravskoslezskeho-kraje-46500/ ve formátu (*.pdf). 
- Územně analytické podklady ORP Hlučín – úplná aktualizace 2016. Textová část ve formátu 

(*.doc) a (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf) a (*.TIF). Datová část ve formátu (*.shp) 
- Dokument – Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín 2017 ve formátu (*.pdf). 
- Pocitová mapa města Hlučína 2017 (*.pdf). 
- Územní plán Hlučín. Textová část ve formátu (*.doc) a (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf) a 

(*.dgn) 
- Digitální katastrální mapa ve formátu (*.dgn) v rozsahu řešeného území, případně aktualizace 

DKM v průběhu řešení díla.  
- Ortofotomapy ve formátu (*.jpg) v rozsahu řešeného území. 
- Historická mapa z roku cca 1880 ve formátu (*.dgn) 
- Pasport dřevin ve vybraných lokalitách. Textová část ve formátu (*.doc), (*.xls) a (*.pdf), grafická 

část ve formátu (*.pdf). Datová část ve formátu (*.shp). 
- Část projektové dokumentace – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku 

v Hlučíně – krajinné a sadové úpravy. Textová část ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu 
(*.pdf). 

- Projektová dokumentace – Revitalizace veřejného prostranství před kulturním domem v Hlu-
číně. Textová část ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 

- Územní studie Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně. Textová část 
ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 

- Územní studie Hlučín– lokalita u ZŠ Gen Svobody ve formátu (*.pdf). 
- Územní studie Hlučín ul. Rovniny – za starou školkou – lokalita 4 ve formátu (*.pdf). 
- Územní studie Hlučín Bobrovníky střed ve formátu (*.pdf). 
- Územní studie Hlučín – Vinohradská ve formátu (*.pdf). 
- Územní studie Hlučín – Dlouhoveská – Moravská ve formátu (*.pdf). 
- Rozpracována územní studie Hlučín Darkovičky US1 ve formátu (*.pdf). 
- Záměr obnovy historické cestní sítě ve formátu (*.pdf). 
- Projekt kácení a výsadby kolem silnice I/56 v úseku u Zámku ve formátu (*.pdf). 
- Projekt revitalizace prostranství mezi bytovými domy U ZŠ Tyrše ve formátu (*.pdf). 
- Projekt revitalizace parku u Bašty ve formátu (*.pdf). 
- Regenerace sídliště OKD východ ve formátu (*.pdf). 
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2. Širší vztahy 

2.1 Popis zájmového území 

Zájmové území je vymezeno katastrálním územím Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky o rozloze 

2 114 ha. V zájmu komplexnosti řešení systému sídelní zeleně je území vymezeno rovněž na části 

katastrálního území sousední obce Kozmice a Dobroslavice, a to v částech okolo hlučínského je-

zera, které se rozkládá na katastru tří obcí a tvoří významný krajinotvorný prvek. 

Celé zájmové území má rozlohu 2.252,563 ha 

 Z toho zastavěné území obcí je: 534,3 ha 

2.2 Trvalé přírodní podmínky 

Trvalé přírodní podmínky jsou zásadní limitou pro využívání krajiny. Základ tvoří klima, geo-

logické a hydrogeologické vlivy. 

Je téměř nemožné je uměle zásadně změnit, ale některé je možné i dosti výrazně pozměnit 

(např. kvalita a úrodnost půdy, kvalita a obnovitelnost vodních zdrojů, schopnost krajiny zadržo-

vat vodu v půdě, mikroklima apod.), bohužel k horšímu snadněji. 

Výsledkem trvalých přírodních podmínek je utvoření charakteristické vegetačního pokryvu 

krajiny, který dále ovlivňuje jedinečnou kombinaci existence živočichů a dalších složek prostředí. 

K popisu se využívá metoda rekonstrukce potenciální přirozené vegetace (viz dále) a biogeo-

grafická charakteristika, která je založena na kombinaci typických (opakujících se) i jedinečných 

(neopakujících se) biogeografických kombinací (viz dále). 

Dobře poznané a prozíravě využívané přírodní podmínky vytvářejí základ pro trvale udrži-

telný život v území. 

Nejlépe na konkrétní přírodní podmínky reagují rostliny, které člověk nevysadil, ale vyklíčí a 
vyrostou ze semen. Takovou vegetaci nazýváme spontánní, nebo přírodní. 

Spontánně vzniklá vegetace vytváří společenstva, která nejlépe využívají dané stanovištní 
podmínky, a proto zde nejlépe prospívá. 

I takto vzniklá zeleň má v sídlech velký význam a zásahy do těchto ploch zeleně je nutné 
dobře zvažovat. K úspěšnému zásahu je nutné porozumět příčinám a cíle přizpůsobit přírodním 
podmínkám a efektivitě péče o tyto plochy.  

Proto by zásahy do tohoto typu zeleně měl vždy plánovat odborník tak, aby v budoucnu bylo 
možné plochy rozvíjet v souladu s novými poznatky. 

Krajina v zájmovém území – popis 

Krajinu zájmového území byla zformována výraznou morfologickou činností řeky Opavy ve 

zvlněné krajině.  

Jižně od okraje města Hlučína se rozprostírá niva řeky Opavy. Nivu utvořila meandrující řeka 

a její sedimentační činnost. Výsledkem bylo rovinaté, ale výrazně vlhké a podmáčené území 

s mnoha pozvolně zarůstajícími opuštěnými meandry řeky. V takto formované krajině nebylo 

možné pro ohrožení záplavami vytvářet trvalá sídla.  

Niva řeky Opavy je v blízkosti města (dnes hlučínská štěrkovna) velmi široká, místy až 1 500 

m. Řeka Opava se východně od tohoto rozšíření setkává s výraznější vyvýšeninou (Vinná hora 

289,0 m n. m.) a nad soutokem s potokem Jasénka s vyvýšenou plošinou, na které se rozkládají 

Bobrovníky (321,2 m n. m.) 

Nejnižší místo cca 220 m n. m. je v místě soutoku Jasénky s řekou Opavou. 

Severně od města se nachází mírně zvlněné území, které je velmi vhodné pro zemědělství. 

Nejvyšší místo je zde v nadmořské výšce 280 m. Krajina je mírně zvlněná a odvodňuje ji potok 

Jasénka se svými drobnými přítoky a potok Vařešinka. 
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Jasénka pramení v nadm. výšce cca 260 m n. m. na okraji lesního porostu cca 1,4 km nad obcí 

Darkovičky, kterou protéká.  

Potenciální přirozená vegetace 

 Jedná se o přírodovědnou kategorii, která na základě existujících přírodních společenstev popi-

suje, jaká společenstva by se vyvinula na stejných přírodních stanovištích.  

 

V území byly rekonstruovány tyto typy vegetace:  

1 - Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion gluti-
nosae)  
Tato vegetační formace byla rozšířená v nivě řeky Opavy. 

11 – Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) 

Tato vegetační formace zasahovala do ZÚ jen velmi malou plochou na západním okraji.  

26 – Podmáčená dubová bučina (Carici brizoides-Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) 

Jedná se o vegetační formaci, která v ZÚ zcela převládala. 

Obr. 1 Mapka se zákresem hranic potenciální přirozené vegetace v ZÚ  

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_ppv/MapServer/WMSServer 

 

 

Podrobnější popis 

1 - Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion gluti-
nosae)  

Struktura a druhové složení  
Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy s dominantním 
jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutinosa, ve vlhčích typech) nebo lípou 
srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí střemchy (Padus avium) nebo dubu let-
ního (Quercus robur).  
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Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje brslen (Euony-
mus europaea), jasan (Fraxinus excelsior) a střemcha (Padus avium). Dobře zapojené je též bylinné 
patro s převahou hygrofyt a mezohygrofyt. Časté jsou též mezofyty. 

Ekologická charakteristika  
Společenstvo širokých niv v kolinním stupni (převážně mezi 220-320 m n. m.), navazující na polohy 
úvalových luhů. Porůstá též okraje slatinišť i mírné terénní deprese s pomalu tekoucí podzemní vo-
dou. Je typickým společenstvem bažantnic. Půdním typem jsou gleje, anmór, fluvizem (hnědá vega, 
černice). 

Dřeviny silničních stromořadí: hybridní druhy topolů, jasan ztepilý, méně lípa srdčitá a javor klen. 

Vhodná rozptýlená zeleň: jasan ztepilý, olše lepkavá, lípa srdčitá, příměs střemchy hroznovité, javor 
klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropský, líska obecná, hloh obecný.  Výsadba jehličnanů je 
zcela nevhodná. Omezit expanzi bezu černého.  

Vhodné směsi na zatravňovaná místa: (lipnice) Poa trivialis, Poa pratensis, (psineček) Agrostis stolo-
nifera, (srha) Dactylis glomerata, (psárka) Alopecurus pratensis, (kostřava) Festuca pratensis, (je-
tel)Trifolium hybridum.  

11 – Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) 

Struktura a druhové složení: 

Jedná se o třípatrové, řídčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku, (Picea 

abies), osiky (Populus tremula) a jeřábu (Sorbus aucuparia) ve stromovém patru, často i v hustém ke-

řovém patru. V něm se dále objevují četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou časté 

také v druhově pestrém bylinném patru. 

Ekologická charakteristika: 

Lipová dubohabřina porůstá převážně více nebo méně rovinaté polohy nebo mírné svahy ve výškách 

250-400 m n.m. Půdním typem jsou hluboké, těžší pseudooglejené kambizemě nebo luvizemě (para-

hnědozemě)i pseudogleje s rozdíly ve vlhkosti, aciditě i množství živin, typickými pro jednotlivé sub-

asociace. 

Dřeviny pro stromořadí: lípa srdčitá, jeřáb ptačí, bříza převislá, myrobalán, jasan ztepilý, ořešák krá-

lovský. 

Vhodná rozptýlená zeleň: habr obecný, topol osika, dub letní, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, smrk ztepilý, 

jasan ztepilý, bříza bělokorá, hloh jednoblizný, svída krvavá, olše lepkavá, třešeň ptačí, myrobalán, 

javor klen, líska obecná. 

Vhodné směsi na zatravňovaná místa: Kostřava luční, srha říznačka, lipnice luční, bojínek luční, psine-

ček obecný, jílek vytrvalý, jetel luční, j. plazivý 

26 Podmáčená dubová bučina (Carici brizoides-Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) 

Struktura a druhové složení: 
Třípatrové porosty tvoří dub letní, ve vlhčích polohách olše lepkavá, v sušších buk lesní. Doplňují břízy 

a osika, habr, lípa srdčitá, méně jasan a patrně i jedle. V keřovém patru ostružiníky, krušina olšová, 

bezy, v bylinném patru významnou roli hrají borůvčí, ostřice třeslicovitá, netýkavky, kostřava obrovská 

Ekologická charakteristika: 
Dubová bučina je typickým společenstvem nižších, více méně rovinných poloh ovlivněné subatlansko-

subkontinentálním klimatem. Osidluje relativně teplé, vlhké až podmáčené polohy s dostatečným 

množstvím srážek (700 – 900 mm) v nadm. Výškách 190-300 m n.m. 

Půdním typem jsou těžší, kyselé až velmi silně kyselé pseudogleje nebo pseudooglejené luvizemě vzni-

kající na miocénních jílech, diluviálních nebo sprašových hlínách. 
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Nejčastější dřeviny silničních stromořadí: Dub letní, hybridní topoly, jabloň domácí, slivoň domácí, 

jasan ztepilý 

Vhodná rozptýlená zeleň: Dub letní, habr obecný, olše lepkavá, lípa srdčitá, jeřáb ptačí, topol osika, 

bříze pýřitá, b. bělokorá, buk lesní, jasan ztepilý, krušina olšová, bez černý, b. hroznatý, hlohy, vrba jíva  

Vhodné směsi na zatravňovaná místa: Psárka luční, kostřava luční, k. červená, psineček obecný, lipnice 

luční, l. obecná, bojínek luční, jetel hybridní 

Převzato: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol, Academia, 

Praha, 1998. 

Biogeografická charakteristika ZÚ 

Biogeografie se zabývá rozdělením biodiverzity v prostoru a čase. Pro postižení zásadních přírodních 

limit používá jednotky, které vystihují jedinečnost i charakteristické (opakující se) rysy krajiny. 

Těmito jednotkami jsou: 

 Bioregion 

Individuální biogeografická jednotka (částí země), která sdružuje opakující se biogeografické prvky (bi-

ochory). Umožňuje rozlišit i postihnout rozmanitost i stejnorodost krajiny.  

 Biochora 

Typologická (opakovatelná) jednotka v rámci biogeografické diferenciace krajiny. Typy biochor se vy-

značují svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace typů geobiocénů 

v rámci vegetačních stupňů a ekologických (trofických a hydrických) řad.  

 

ZÚ náleží do bioregionu - 2.2 Opavský. 

Bioregion je součástí Polonské podprovincie (převážná část bioregionu leží v Polsku). Opavský biore-

gion představuje nejtypičtější Polonikum v ČR. 
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Zastoupené biochory: 

3BE – Rozřezané plošiny na spraších 3. v.s.  

Reliéf: má charakter mírně ukloněné plošiny, rozčleněné malými svahovými údolími a stržemi. 

Substrát: tvoří spraše, ve vlhčích místech přecházející do sprašových hlín. 

Půdy: byly tvořeny luvizeměmi, po zornění se většinou transformovaly v hnědozemě 

Klima: je mírně teplé (MT10, méně MT11 a MT9) 

Vegetace: polonská sušší. Základním typem je mozaika polonských lipových dubohabřin. 

3BN – Rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích 3. v.s. 

Reliéf: tvoří vysoko položené rozvodní plošiny s minimálními náznaky údolní sítě, nízko položené plo-

šiny s mělkými údolími zahloubenými do nezpevněného podloží, nižší široké svahy oddělují pahorka-

tinné plošiny a údolní nivy. 

Substrát: tvoří zahliněné fluviální štěrkopískové terasy, různě zahliněné štěrky a štěrkopísky. 

Půdy: střídají se lehčí kyselé a typické kambizemě, ve vlhčích oblastech pseudogleje. 

Klima: je mírně teplé (MT7-MT11) 

Vegetace: základní jednotkou dubohabřin je polonský lipový typ (Tuilio-Carpinetum). 

3BM – Rozřezané plošiny na drobách 3. v.s. 

Reliéf: má charakter plošin, které byly rozčleněny sítí výrazných údolí. Převýšení svahů je do 100 m, 

svahy v horní části jsou mírné, v údolních zářezech krátké a příkré.  

Substrát: je poměrně homogenní. Tvoří jej spodnokarbonské ploše zvrásněné sedimenty tmavošedé 

barvy-břidlice, droby a slepence. Úpatí svahů kryjí hlinité svahoviny s drobným  

Půdy: Převažují typické kambizemě, na hlubších zvětralinách a úpatních svahovinách jsou luvizemě, na 

sprašových hlínách na zemědělské půdě se udávají hnědozemě, kambizemě pseudoglejové.  

Klima: je mírně teplé a srážkově průměrné. Převážně náleží do MT10 a MT9. Nejteplejší jsou jihozá-

padní, nejchladnější severovýchodní svahy. Na dnech sníženin, a především údolí jsou podmínky pro 

tvorbu středně silných teplotních inverzí, horní hrany údolí jsou naopak ovlivněny silnějším větrným 

prouděním. 

Vegetace: hlavním typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské dubohabřiny.  

3Nh - Užší převážně hlinité nivy 3.v.s. 
Reliéf: má charakter aluviální roviny. V ZÚ je tato biochora vymezena nivou řeky Opavy. 

Substrát: tvoří naplavené mladoholocenní písčité hlíny a hlinité písky. Jejich mocnost bývá 1-2 m, 

podloží se nacházejí většinou do 10 m mocné štěrkopísky. V depresích nezaplavovaných delší dobu 

dochází k tvorbě organozemě typu slatin.  

Půdy: bývají většinou středně těžké typické fluvizemě, v širších nivách a dál od pohoří převažují těžší 

glejové fluvizemě.   

Klima: je většinou mírně teplé (MT10, MT9)), srážkově až vlhké. Makroklima je silně modifikováno 

většinou silnými přízemními nebo dokonce údolními inverzemi. Ty se společně se zvýšeno vlhkostí 

vzduchu podílejí na tvorbě častých mlh, zvláště na podzim. 

Vegetace: základem potenciální vegetace tvoří sušší varianty dubohabřiny Polanského typu (tilio- 

Carpinetum). 

Současné využití: 

V současnosti je na velká část ZÚ odtěžena a přeměněna zatopením na vodní plochu (Hlučínská štěr-

kovna). 
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3. Urbanistický a kompoziční rozbor sídla 

Zájmové území je urbanizované již od ranného středověku.  

 

Město Hlučín se od svého vzniku (13. století) rozkládalo na rozhraní krajinných typů, za hra-

nicí přirozeného rozlivu řeky při povodních.  

Umístění města na krajinném předělu mělo několik výhod: 

Město bylo možné od jihu efektivně bránit (močálovitá krajina) a současně niva vytvářela při-

rozenou hranici. Proto bylo nutné chránit brod a přechod (korytem řeky Opavy po několik 

staletí procházela hranice mezi Pruskem a Rakousko-Uherskem). 

• Také niva potoka Jasénky je u města poměrně široká a velmi vlhká. Vodní zdroje v nivě jsou 

dostatečně vydatné a město je dodnes využívá. 

• Okolí města severně od nivy řeky Opavy je úrodné, a proto již ve středověku došlo k jeho po-

stupnému odlesnění a zemědělskému využití 

• Název vyvýšeniny jihovýchodně od města (Vinná hora) odkazuje na specifickou úrodnost. 

• Niva řeka Opavy byla až do doby těžby štěrků přeměněna na louky a pastviny. Díky aktivním 

meandrům řeky se zde ustálila poměrně pestrá škála přirozených i přírodě blízkých biotopů, 

která vytvářela harmonickou krajinu (viz např. název ul. Na krásné vyhlídce). 

Katastrální území Hlučín 

Jedná se o největší katastr, které tvoří převážnou část zájmového území.  

Město Hlučín bylo založeno v rovinatém terénu ve druhé polovině 13. století.  

Intravilán obce 

Jeho historický základ je dodnes patrný zachovalou urbanistickou strukturou zástavby a hodnot-

nými stavebními objekty. Podstatnou součást jeho oválné dispozice tvoří obdélníkové náměstí. 

Hlavními dominantami města je především farní kostel s věží, dále trojkřídlý, původně renesanční 

zámek a radnice. Dodnes se dochovaly fragmenty středověkého opevnění včetně řady bašt.  

Z historického základu se rozvinula další zástavba.  

Severně od náměstí 

Na prostor za původními hradbami navázala výstavba individuálního bydlení. Dál od náměstí (cca 

600 m) bylo umístěno železniční nádraží (jeho význam postupně upadal, neboť se jej nepodařilo 

propojit s Ostravou). Napojení na střed zajistila velkorysá uliční třída (ul. Dr. Edvarda Beneše) 

s budovou gymnázia a vyššími bytovými domy. Severně od železnice a nádraží došlo k rozsáhlé 

výstavbě obytného souboru s občanskou vybaveností (sídliště OKD).  

Severovýchodně od náměstí  

Zde má město rozvolněnou strukturu. Jsou zde umístěny sportovní areál, obilné silo a průmyslové 

areály s manipulačními plochami). Prostor je vymezen ul. Ostravská, ul. U stadionu a železnicí. 

Východně od náměstí vznikl obytný soubor s vyšších (panelových) domů, kde jsou umístěny také 

školy a sportoviště. Na něj navazuje opat čtvrti s individuální bytovou zástavbou a zahradami. 

Jižně od náměstí převažuje individuální zástavba rodinných domů se zahradami. Souvislá zá-

stavba je zde rozvinuta pouze nad nivou řeky Opavy. Jižně od náměstí se také nachází hlavní plo-

chy zeleně (park, náletová zeleň po bývalém zahradnictví a další nezastavěné plochy. 

Západně od náměstí se město téměř nerozrůstalo. Byly zde umístěny kasárna (nyní HZS ČR – Zá-

chranný útvar) a několik menších výrobních areálů. Prostor je doplněný o plošně menší obytný 

soubor vyšších nájemních domů. 
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Extravilán obce 

Krajinný reliéf v okolí města Hlučína je výrazně ovlivněný rozsáhlou souvislou vodní plochou bý-

valé štěrkovny (cca 138 ha). Ta je dnes využívána především k rekreaci.  

Navazující nezastavěné území je tvořeno zemědělskou krajinou a na prudších svazích Vinné hory i 

souvislým listnatým lesem. Prostorově rozmanitá a krajinářsky zajímavá je část nivy řeky Opavy 

mezi bývalou štěrkovnou a Vinnou horou. Ve zbytku nezaplavené nivy se nachází bývalá mlýnská 

strouha a zaniklé meandry řeky Opavy. Na méně podmáčených plochách se nachází zemědělská 

půda a liniové i drobnější plochy mimo lesní vegetace. Západní hranice katastru je poměrně 

blízko města. Sousedí s katastrem obce Kozmice. Mezi zastavěnou části Hlučína a části Darkovičky 

je velmi otevřená mono tvárná zemědělská krajina s minimem lesní i mimolesní vegetace. Vý-

chodní části extravilánu odděluje od souvislé zástavby niva potoka Jasénky. Ta je přirozeným kra-

jinným předělem. Za ním už je zástavba řidší. Souvislá je pouze kolem ulice Rovniny a přechází ve 

stejnojmennou osadu. Důležitými krajinnými předěly jsou dva přítoky p. Jasénka. Oba člení odles-

něnou zemědělskou krajinu a podílí se na plnění ekostabilizačních funkcí. 

Katastrální území Darkovičky 

Leží v mírně zvlněné krajině, kterou protéká potok Jasénka. 

Darkovičky – dříve samostatná vesnice s výrazně zemědělským charakterem, založena ve 14.stol.  

Od r. 1960 připojena k městu Hlučín. Katastr obce má nezvyklý tvar, kdy úzký pruh území vý-

razně zasahuje do katastru Hlučína. Rozvojem výstavby v území tak patří domy na jedné straně 

ulice ke katastru Darkoviček a na opačné straně ulice do katastru Hlučína.  

Intravilán obce 

Zastavěnou část obce tvoří především rodinná zástavba se soukromými (oplocenými) zahradami. 

Ulice jsou úzké a tvoří je chodníky (z obou stran) a silnice. Travnaté pruhy mezi chodníkem a sil-

nicí, nebo mezi chodníkem a ploty zahrad se zde téměř nevyskytují. Obcí protéká potok Jasénka, 

některých částech zatrubněný. 

Extravilán obce 

Okolí obce je výrazně odlesněné a přeměněné na pole. Severozápadně od obce ve vzdálenosti 

cca 1 km se nachází rozsáhlý lesní komplex, který zasahuje do katastrů Bohuslavice u Hlučína, 

Kozmice a Vřesiny u Opavy. Jeho okraje zasahují také do katastru obce Darkovičky. Dalšími les-

ními celky je les jižně od silnice Darkovičky – Hať zvaný „Davidka“.  

V odlesněné části katastru se nachází jen minimum rozptýlené zeleně, ale také polních cest, které 

by bylo možné vhodně „ozelenit“. 

Kromě stromořadí kolem silnice – Hlučín – Hať a silnice z Darkoviček do Darkovic se dřeviny a ze-

leň nachází jen velmi sporadicky kolem silnice z Darkoviček do Kozmic. 

Více přirozené zeleně (louky a keřové skupiny) se nachází v úzké nivě potoka Jasénky a jeho pří-

toku nad obcí, který bezprostředně navazuje na souvislý lesní komplex. 

Dalším územím s větším zastoupením mimo lesní zeleně je plocha severně od Zemědělského 

střediska v trati Panský dvůr. Zde se nachází soustava několika stávajících i zaniklých rybníků na 

drobné vodoteči. Na okrajích rybníků rostou skupiny stromů a keřů. Místo je malebné a může 

sloužit jako místo procházek. Plocha je dostupná také od silnice Hlučín – Hať. 
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Katastrální území Bobrovníky 

Bobrovníky byly založeny jako samostatná obec a první zmínka o této obci je z roku 1377.  
Nachází se zde nejvyšší bod na Hlučínsku a to kopcem zvaným Hřib, výška 321 metrů. V sedmde-

sátých letech  
20. století došlo k integraci obce k městu Hlučínu. V době prvního sčítání lidu v roce 1921 mělo 552 

obyvatel. 

Intravilán obce 

Obec je vytvořena velmi kompaktní zástavbou rodinných domů, které jsou obklopené zahradami. 
Zástavba je protkána hustou sítí úzkých uliček. Obec nemá klasickou náves a hlavní dopravní osou 
je silnice z Hlučína do Hošťálkov (nyní již součást Ostravy). Řidší zástavba je v centru obce (v blíz-
kosti kulturního domu). 

Extravilán obce 

Obec je obklopena téměř ze všech stran souvislými lesy. Od města Bobrovníky odděluje údolí po-
toka Jasénky. Směrem k městu a směrem k osadě Rovniny je krajina odlesněná (pole, louky). 
 

Zdroj: 

https://www.hlucin.cz/redakce/index.php?cla-

nek=158101&xuser=&lanG=cs&slozka=155760&xsekce=155734  

4. Rozbor historických souvislostí formování sídla ve vazbě na utváření 

systému zeleně 

Město Hlučín bylo založeno ve středověku a od r. 1742 bylo součástí pruské části Slezska. Město 

na hranici s Rakousko – Uherskem, přestože bylo správním centrem, se územně nerozšiřovalo a až do 

konce 19. století mělo stěsnanou středověkou stavební strukturu. 

Nevýhodou stěsnané urbanistické struktury města je, že nevytvářela prostor pro začlenění ze-

leně. Pokud nějaká byla, měla užitkový charakter, nebo skromně obklopovala kostely, či pietní místa 

a hřbitovy.  

Teprve v souvislosti se zbořením hradebního systému došlo k prostorovému uvolnění, které ve-

dlo k rozvolněnější zástavbě. Obecní zeleň se záměrně zakládala jen u významných veřejných budov a 

zejména u škol a ve významných ulicích.  

Jedním z příkladů je stromořadí v ul. Dr. Edvarda Beneše. V této ulici stojí budova gymnázia a 

ulice spojuje centrum s železniční stanici. 

Jiným příkladem je stromořadí na ul. Písečné, které dokládá rychlé rozrůstání města po r. 1945. 

Původně alej ve volné krajině byla obklopena městskou zástavbou. Jasany, které tvoří tuto alej, jsou 

mohutné stromy. Ve volné krajině tvoří velmi krásné a mohutné stromořadí. Ve městě je však tento 

druh až příliš rozměrný a svými nároky na kořenový prostor se dostává do neřešitelné kolize se silnicí 

i chodníky. 

Menší plochy zeleně kolem středověkých bašt: 

Tyto objekty se po zboření hradeb staly jediným zřetelným dokladem původního fortifikačního 

systému. Lze předpokládat, že obdobně jako v jiných městech, i zde k jejich zachování přispěl sílící 

romantismus a rodící se vztah k památkám a historii. Jak odpovídalo tehdejší době, vznikaly v těchto 

místech i parkově upravené plochy k procházkám a promenádám. Také v Hlučíně vznikla u jedné 

z bašt parkově upravená plocha. Další bašty se však již staly součástí staveb. 
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S průmyslovým rozvojem Ostravska dochází k postupnému snižování hospodářského i správního 

významu města a roste jeho význam sídelní. Od r. 1945 dochází k velkému nárůstu individuální vý-

stavby rodinných domů, ale také nájemných domů /tzv. dvouletky/, později panelového sídliště OKD. 

Po r. 1990 dochází k nárůstu rezidenčního bydlení. 

Zajímavostí je, že rozsáhlá výstavba rodinných domů a celých obytných čtvrtí byla z velké části re-
alizovaná lidmi z okolí Hlučína, nikoliv přímo ze vzdálenějšího (kulturně i fyzicky) Ostravska. To do velké 
míry zapříčinilo výrazný patriotismus lidí a jejich silný osobní vztah k městu i jeho okolí. 

Na zámek v minulosti navazoval poměrně rozsáhlý park. Dnes se z něj zachovala pouze část před 
budovou zámku. Podstatná část je od zámeckého areálu oddělena silnící 1. třídy (ul. Ostravská).  
Plocha za ul. Ostravskou je dnešním městským parkem a současně největší souvislou plochou kvalit-
nější zeleně ve městě. Současný park je však znehodnocen nekoncepčně umístěnými oplocenými hřišti 
na tenis a jejich technickým zázemím. 
 

Další architektonickou dominantou je Farní kostel sv. Jana Křtitele, který sousedí se zámkem. 
Okolí kostela je jen v malých plochách upraveno také zelení. Tyto plochy nejsou v současné době v dob-
rém stavu.  
Zajímavou dominantou při vjezdu do města od Opavy tvoří Hřbitovní kostel sv. Markéty. 
 
Významnější plochy zeleně jsou registrované jako Významné krajinné prvky (VKP) 
Jsou to:  

-  Městský park v Hlučíně (p.č. 460/1 a p.č. 456/1 k.ú. Hlučín) 

- Lipová alej pod Vinnou horou (p.č. 4557 k.ú. Hlučín) 

- Parčík u božích muk (p.č. 3889 k.ú. Hlučín) 

- Jasénka (p.č. 3111, 3118, 3110, 3105, 3139/2 k.ú. Hlučín) 
 
Popis některých významnějších ploch zeleně: 

1) Parkově upravené plochy u Červeného kostela 
Jejich součástí je budova staré polikliniky, nová poliklinika, Červený kostel, učiliště. 

Parkově upravené plochy jsou v současnosti předmětem projektu „Revitalizace veřejného prostranství 
u Červeného kostela v Hlučíně“, který zpracovává tým pod vedením MgA. Pavla Nasadila. 

 
Plochy se nachází přibližně 250 m severozápadním směrem od náměstí. Vznikly postupným 

propojováním jednotlivých budov (okolí Červeného kostela). Sjednocujícím prvkem byly stromy a plo-
chy zeleně. 

2) Okolí Kulturního domu 
Větší souvislá plocha kolem Kulturního domu má v některých místech charakter parku. Tvoří jej 
větší souvislé plochy z obou stran budovy kulturního domu, obvodové lipové aleje a parkoviště 
obklopené stromy. 

3) Park pod zámkem 
Největší souvislá plocha zeleně v blízkosti centra města. V minulosti tvořila celek s budovou zámku. 
Dnes ji od něj odděluje frekventovaná silnice 1. třídy z Opavy do Ostravy. Park je velmi dobře pro-
pojený s centrem města podchodem pod silnicí. V centrální části parku se dnes nachází tenisové 
kurty a jejich zázemí a dětské dopravní hřiště. Mezi kurty a silnicí je plocha zeleně, která v součas-
nosti nemá významnější program a nachází se zde jen izolační zeleň u hranice se silnicí a několik 
solitérních stromů. Na plochu je obtížný přístup a není možné jí pohodlně procházet. Pro volný čas 
je tak k dispozici jen menší plocha pod tenisovými kurty. Na park navazují neudržované plochy ze-
leně (bývalé zahradnictví – divoký porost dřevin) a travnaté plochy. 
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4) Hlučínské jezero (bývalá štěrkovna)  
Rozsáhlá vodní plocha s rekreačním využitím, zejména pro obyvatele Ostravy. Plochy kolem jezera 
jsou upravené pro rekreaci (část navazující na ul. Celní) a tvoří uzavřený a oplocený areál. Ostatní 
plochy nejsou krajinářsky upravené a tvoří je především krátkověké druhy a další spontánní vege-
tace. 

5) Okolí železniční tratě 
Okolí železniční tratě tvoří především náspy a svahy zářezů, které jsou zarostlé spontánní vegetací 
(suchomilné druhy, často i expanzní trnovníky) . Tato liniová zeleň představuje výrazný krajinný 
předěl. 

6) Zeleň v obytných souborech  
Tento typ zeleně se nachází zejména u vícepatrových obytných a nájemných domů. V současnosti 
dochází k jejich proměně a vzrůstá tlak na likvidaci zeleně na úkor parkovišť 

7) sídliště OKD 
Nejsouvislejší plocha zeleně ve městě s možností blízkého každodenního využití (zejména pro oby-
vatele okolních domů. Charakter zástavby je různorodý (zejména vlevo od ul. Čs. Armády). S tím je 
spojena také větší rozmanitost veřejného prostoru a také zeleně. 

8) sídliště mezi ul. Komenského x Zahradní x U stadionu 
Plocha souvislé zeleně pro každodenní využití obyvateli okolních domů mezi hřbitovem a sportov-
ním areálem. 

9) sídliště Rovniny 
Velmi rozsáhlé území se školou, školkou a další občanskou vybaveností. Plochy zeleně mají stabilní 
i nestabilní postavení (některé plochy jsou zatím jen územní rezervou. V blízkosti se však nachází 
poměrně velká a souvislá plocha zeleně, která je v ÚP zařazena veřejná zeleň. 

10) Městský hřbitov (původní) 
Plocha s velmi malým podílem zeleně 

11) Městský hřbitov – Březiny 
Nově založený hřbitov v příjemném přírodním prostředí (obklopené lesy). Také v ploše hřbitova je 
dostatek kvalitní zeleně. 

12) Alej v ul. Písečná 
Jedna z původních alejí, které lemovaly silnice od okraje historického centra v krajině. Nyní je pro-
stor pro stromy stěsnán pod únosnou míru zpevněnými nepropustnými plochami (silnicí a chod-
níky). Stromy (jasany, jírovce) v těchto podmínkách trpí a dochází k postupnému úhynu dřevin. 
Úspěšná dosadba stromů je v těchto podmínkách (navíc jsou v blízkosti vedeny podzemní inženýr-
ské sítě) je téměř nemožná. 

13) Alej v ul. Dr. Edvarda Beneše 
Významná městská alej od centra města k železničnímu nádraží. Stromy (lípy) trpí nedostatečným 
přístupem k vodě a vzduchu. 
 
 

Součástí sídlení zeleně jsou také výrazné solitérní stromy. Některé z nich jsou evidované jako Vý-

znamné krajinné prvky (VKP). 

- památné stromy: 

- Buk lesní v parčíku u polikliniky (Fagus sylvatica L.), p.č. 215 k.ú. Hlučín (kód 100199) 

- Buk lesní červenolistý u městského parku (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), p.č. 523 k.ú. 
Hlučín (kód 100193) 
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- Javor mléč u Domu dětí a mládeže v Hlučíně (Acer platanoides L.), p.č. 456/3 k.ú. Hlučín 
(kód 100188) 

- Lípa malolistá u Krömrova mlýna (Tilia cordata mill.), p.č. 3945 k.ú. Hlučín (kód 100189). 

5. Rozbor systému sídelní zeleně ve vazbě na strukturu obyvatelstva a de-

mografické změny 

Stávající systém sídelní zeleně dokumentuje především dřívější způsob utváření a využívání veřej-

ného prostoru. K nejstarším výsadbám patří aleje kolem hlavních výpadových silnic (např. ul. Písečná 

a Jasénky, minimum stromů v historické části města, významnější alej k nádraží, rozsáhlý park nava-

zující na zámek, který byl proťat frekventovanou komunikací (ul. Ostravská). Historicky nejrozsáhlejší 

plocha zeleně (bývalý zámecký park) byla využita pro umístění sportovišť a herních aktivit (dětské do-

pravní hřiště). 

Další plochy zeleně (uvést příklad) mají převážně charakter spontánní vegetace s minimem plánova-

ných sadovnicko – zahradnických zásahů (druhová skladba, pěstební zásahy). Často se jedná o rychle 

rostoucí dřeviny (dnes často dožívající). 

6. Rozbor návaznosti systému sídelní zeleně na přírodní plochy nezastavě-

ného území 

Nezastavěné území bylo v minulosti velmi intenzivně zemědělsky využívané, (příhodné přírodní 

podmínky, mírně zvlněná krajina). Proto se přírodní charakter ploch zachoval především na vlh-

kých lokalitách kolem potoka Jasénky Vařešinky a řeky Opavy a její blízkosti. Přírodní plochy zů-

staly zachovány také na strmějších svazích Vinné hory 

 

6.1 Územní systém ekologické stability 

Pro zajištění územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou vymezeny ve správním území Hlučína 
základní prvky – biocentra, propojená biokoridory.  

 

V území jsou vymezeny: 

prvky regionální úrovně: regionální biocentrum (RBC), regionální biokoridor (RBK) s vloženými lokál-
ními biocentry jsou v Hlučíně zastoupena:  

• částí regionálního biocentra R1 (dle značení ZÚR RBC 267, dále značení dle ZÚR uvedeno v zá-
vorkách) na hranici s Vřesinou u Opavy; 

• částí regionálního biokoridoru (RK 586) - část vloženého lokálního biocentra R2 na hranicích 
s Kozmicemi. 

prvky lokální úrovně s vymezenými biokoridory a vloženými biocentry, které napojují místní prvky a 
prvky sousedních území na vyšší úroveň územního systému ekologické stability: 

• L1 až L16 od jihu od údolnice Opavy k severu do území Darkovic, s napojením na území Šilheřovic 
(od L13 a L14), s odbočujícími koridory na jihovýchodě  

• L18 až L20 do území Ludgeřovic (tento lokální biokoridor lze minimalizovat na šířku 15 m v trase 
mimo existující lesní porosty) a výše k severu L17 – do území Markvartovic; 

• L21 – propojení lokálního biokoridoru pro území Ostravy; 

• trasou L22 až L26 podél západní hranice k. ú. Hlučína od jihu (z k. ú. Děhylov od nadregionálního 
biokoridoru K96) k severu (do k. ú. Kozmic); 
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• trasou L27 až L29 ze západu z regionálního biokoridoru (RK 586), z k. ú. Kozmic) k východu (do 
k. ú. Darkovic) 

Převzato z územního plánu. 

7. Bariéry prostupnosti systému zeleně 

Bariéry prostupnosti systému zeleně tvoří zejména: 

1) Dopravní infrastruktura a podzemní i nadzemní ochranná pásma technických sítí.  

2) Nedostatek prostoru pro růst stromů v ulicích města. Tento typ bariéry je typický pro rozsáhlé 

čtvrti s individuální bytovou výstavbou. 

3) Plánované dopravní stavby - D55 (severní obchvat města), DZ20, PZ10. Tyto bariéry v budoucnu 

mohou zcela oddělit sídliště OKD od okolní volné krajiny. 

 

Nejvíce obtěžující bariérou prostupnosti tvoří silnice 1. třídy č. 56 Opava – Ostrava. 

Obtížnou bariérou je také silnice 469 Hlučín – Děhylov, která odděluje rekreační plochy štěrkového 

jezera od pěších tras a parku pod zámkem. 

Méně obtěžující bariérou je silnice na ul. Čs. Armády (silnice 469), která spojuje centrum města se 

sídlištěm OKD a dále s místní části Darkovičky. 

Naopak průnik spontánní vegetace do území zastavěné části města tvoří železniční trať, která je ve 

městě uložena do zářezu.  

8. Stav sídelní zeleně 

12.1 Metodika hodnocení 

Analytická část a základní terminologie  
 
Funkce zeleně v sídlech je možné rozdělit dle významu, kdy zeleň plní hlavní funkci (příkla-

dem může být park) nebo funkce doplňkové (viz dále) 
 

Analýza sídelní zeleně zájmového území je založena na pečlivém a opakovaném terénním 
průzkumu území, při kterém byly rozlišeny funkční i fyzické hranice lokalit s jednotlivými plochami 
zeleně. Předmětem další analýzy bylo upřesnění funkčního typu zeleně (funkčně kompoziční jednotka 
zeleně – FKJZ) a sběru dat a informací vztahující se k plochám v posuzované lokalitě (viz. tabulková 
část všech lokalit).  

Hranice byly vedeny po hranicích parcel. Pokud s nimi není reálný stav totožný, byly vedeny 
dle ortofoto mapy.  

Přístupnost ploch zeleně 

Plochy zeleně vznikají, jsou zakládány a udržovány různými vlastníky, kteří mohou různým 
způsobem omezit vstup a pobyt v těchto plochách. 

Zeleň veřejně přístupná  
(park, náměstí, parkově upravená plocha, z. městských ulic, z. obytných souborů, z. obytných vni-
trobloků apod.), která může být přístupná neomezeně nebo omezeně (tzv. z. vyhražená) např. za-
hrady škol, z. rekreačních zařízení, z. kulturních zařízení, hřbitovy, sportoviště, z. hotelových zařízení, 
z. domovů důchodců apod.). Tyto objekty jsou vesměs oplocené a vstup do objektu je omezen např. 
ročním obdobím a časem nebo denní dobou, účelem apod. 
- zeleň krajinná, typ z. veřejně přístupné (lesní porosty, doprovody vodotečí a vodních ploch, biotopy, 
doprovody komunikací, izolační zeleň)  
Zeleň veřejně nepřístupná 
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(zahrady rodinných domů, zahrádkářské osady, z. soukromých vnitrobloků, z. průmyslových areálů, z. 
státních zařízení, které nejsou běžně přístupné – např. ZHS). 
 
Použité zkratky: 
ZPN – zeleň přístupná neomezeně 
ZPO – zeleň přístupná omezeně (z. vyhražená) 
ZN    - zeleň nepřístupná veřejnosti 
 

Zeleň je ve svém působení vždy multifunkční. Přesto je vhodné a praktické rozdělit a nadále 
utvářet a pečovat o plochy podle funkce, kterou v místě vnímáme jako určující. 

 
Pro potřeby hodnocení sídlení zeleně se vegetační a kompoziční prvky označuji jako „Funkčně 

kompoziční jednotka zeleně (FKJZ). 
 
Některé funkce zeleně je možné označit jako hlavní, neboť má pro jejich plnění nezastupitelnou roli. 

Zeleň v hlavní funkci 

(P)…………… Park 

(U)…………… Parkově upravená plocha a náměstí 

(R)…………… Rekreační zeleň 

(D)…………… Doplňková zeleň 

(OCH)………. Ochranná a izolační zeleň 

(S)…………… Stabilizační zeleň svahů 

(O)…………… Ostatní zeleň (bez specifické funkce) 

 

Ve většině případů se však zeleň podílí na plnění nadřazených (společenských) funkcí území. Potom 
označujeme, že je zeleň v doplňkové funkci. 

Zeleň v doplňkové funkci 

(ZB)…………. Z. obytných souborů 

(ZBv)……….. Z. obytných vnitrobloků 

(ZC)…………. Z. občanské vybavenosti 

(ZD)…………. Z. dopravních staveb 

(ZH)…………. Z. hřbitovů a pietních míst 

(ZK)…………. Z. kulturních a školních zařízení 

(ZKo)……….. Z. komerčních ploch 

(ZP)……....... Z. průmyslových areálů 

(ZR)…………. Z. rozvojových ploch 

(ZS)…………. Z. sportovních areálů 

(ZU)…………. Z. městských ulic 

(ZV)…………. Z. vodotečí a vodních ploch 

(ZZ)…………. Z. zahrad (soukromých) 

(ZZo)……….. Z. zahrádkářských osad 

(ZKl)………… Z. lesní 

(ZKm)………. Z. krajinná – mimo lesní 

(ST)……….… Z. stromořadí, aleje 
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Popis funkčních typů (FKJZ) 

P – Park 

Charakteristika:  
Je důležitým prvkem městské infrastruktury a jedním ze základních typů veřejných prostranství, která 
utvářejí celkový ráz města. V rámci sídelní zeleně plní nezastupitelnou úlohu. Vytvářejí protiváhu za-
stavěnému prostředí i veřejným prostranstvím se zpevněnými povrchy. Kompenzují nedostatek pří-
rodní, volné krajiny ve městech a zvyšují index celkové kvality života ve městě. V rámci městského 
organizmu plní významnou estetickou a rekreační funkci. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná in-
tenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu nej-
významnější kompoziční celek krajinářské architektury.  
Do výměry této kategorie jsou zařazeny také parkové cesty a zpevněné plochy či objekty, které 
mají souvislost s plněním funkce parku. 

U  -  Parkově upravená plocha a náměstí 

Charakteristika:  
Menší či větší souvisle upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. Na rozdíl od parků 
tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro krátkodobou rekreaci a možnost vše-
stranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná. Vy-
tváří mozaiku ploch, která významně ovlivňuje upravenost a specifičnost městských částí i celého 
sídla. Náměstí je reálný, pevně vymezený společenský prostor, náměstí je těžištěm a reprezentativ-
ním prvkem města. Spolu s vegetací je vnímán jako jednotný společenský prostor. Skladba vegetač-
ních prvků, kompozice a dosahovaná intenzita péče činí z tohoto funkčního typu jeden z nejvýznam-
nějších kompozičních celků v sídle.  
Do výměry této kategorie jsou zařazeny také cesty a zpevněné plochy, které mají souvislost s plně-
ním funkce. 

R  -  Rekreační zeleň 

Charakteristika:  
Funkční typ muže mít dva odlišné charaktery. Část ploch je lokalizovaná v silně urbanizovaném pro-
středí a tyto plochy představují značný rozvojový potenciál. V jiných případech se jedná o plochy u 
zařízení hromadné rekreace (sezónnost, časově omezený přístup) nebo přístupné plochy celoročně 
využívané – tyto plochy se uplatňují především na okrajích intravilánu s minimální vybaveností. Plo-
chy často navazují na krajinnou zeleň (lesní porosty). 
Do výměry této kategorie jsou zařazeny také objekty a plochy, které mají souvislost s plněním 
funkce. 

D  -  Doplňková zeleň 

Charakteristika:  
Zeleň menšího rozsahu, intenzivněji udržovaná. 

OCH  -  Ochranná a izolační zeleň 

Charakteristika:  
Plocha, nejčastěji pásového tvaru účelově zaměřená na snížení negativních vlivu různých provozů a 
zařízení. Vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony – psychohygienická funkce, zakončení dálko-
vých pohledu, protihlukové clony. Do celkové výměry byly započítávány především plochy s vege-
tačním pokryvem. 

S  -  Stabilizační zeleň svahů 

Charakteristika:  
Polyfunkční plochy vegetace, u nichž výrazně dominuje nad ostatními funkcemi biotechnická stabili-
zace svahů. Výměra ploch zahrnuje zejména zeleň. 

O  -  Ostatní zeleň (bez specifické funkce) 
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Charakteristika:  
Často neupravené plochy, volně přístupné, bez aktuální údržby. Charakteristickým znakem jsou spon-
tánně vzniklé porosty (dřevin i bylin). Jedná se např. o stavební proluky, plochy po staveništích. Do 
celkové výměry byly započítávány především plochy s vegetačním pokryvem dle ortofoto mapy. 

ZB  -  Z. obytných souborů 

Charakteristika:  
Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením 
k využívání obyvateli sídlišť. Zvláštností ploch je přítomnost charakteristické vybavenosti – dětská 
hřiště, pískoviště apod. 
Do výměry této kategorie jsou zařazeny také chodníky a zpevněné plochy či objekty, které mají 
souvislost s plněním funkce (ne parkoviště). 
 

ZBv  -  Z. obytných vnitrobloků 

Charakteristika:  
Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením 
k využívání obyvateli nižších bytových domů. Zástavba je ucelená do pomyslných bloků, kde vznikají 
uzavřenější celky, charakterem mohu připomínat polosoukromé zahrady. Obyvatelé tyto vnitrobloky 
využívají k aktivnímu pobytu více než je tomu u normálních obytných souborů. Bývají i oplocené (v 
tomto případě se jedná o plochy veřejně nepřístupné). 
Do výměry této kategorie jsou zařazeny také drobné stavby a zpevněné plochy uvnitř ploch. 

ZC  -  Z. občanské vybavenosti 

Charakteristika:  
Jde o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených 
ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti). 
Funkční typ zahrnující odlišné typy ploch. Jedná se o drobné plochy v okolí budov občanské vybave-
nosti, které nemají charakter parkově upravených ploch. Převážně jde o vyhrazenou zeleň s omeze-
ným přístupem, náležející k areálům škol, domovů dětí a mládeže, zdravotních středisek. Funkce 
ploch je podřízena charakteru vybavenosti.  
Do výměry této kategorie jsou zařazeny také chodníky a zpevněné plochy či objekty, které mají 
souvislost s plněním funkce (ne parkoviště). 

ZD  -  Z. dopravních staveb 

Charakteristika: 

Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby. Většinou 
jde o travnaté plochy, pouze místy o vyšší zeleň. Do systému zeleně byly zařazovány pouze plochy 
s šířkou větší než 2 m. 

ZH  -  Z. hřbitovů a pietních míst 

Charakteristika:  
Plochy účelového zařízení, které svým specifickým charakterem patří do soustavy sídelní zeleně.  
V případě této studie byly do této kategorie zařazeny i plochy veřejně přístupné (neoplocené), které 
obklopují např. kapličky a kříže. Výměry zahrnují i zpevněné plochy a stavební objekty. 

ZK  -  Z. kulturních a školních zařízení 

Charakteristika:  
Zeleň přiléhající ke kulturním centrům či církevním objektům a areálům všech typu škol - MŠ, ZŠ, SŠ. 
Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená. 
Ve výměře této kategorie jsou zahrnuty i plochy sportovišť a zpevněných ploch as objektů. 

ZKo  -  Z. komerčních ploch 

Charakteristika:  
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Drobná prostranství, která nemají charakter parkově upravených ploch, zeleň v parkovištích a blíz-
kosti nákupních center. Výměry zahrnují zejména plochy s vegetačním pokryvem. 

ZP  -  Z. průmyslových areálů 

Charakteristika: 

Zeleň ve vyhrazených výrobních areálech, zpravidla jen ve zbytkových plochách. Výměry byl velmi 
často zjištěny na základě ortofoto mapy. 

ZR  -  Z. rozvojových ploch 

Charakteristika:  

Zeleň bez určení jasného typu, často se jedná o spontánně vzniklé porosty.  
Plochy nemající v současnosti převažující využití. Často neupravené plochy, volně přístupné, bez sou-
časné údržby.  
S různým vegetačním zastoupením, spontánně vzniklé porosty. Hranice ploch je někdy velmi nezře-
telná. Byla určena na základě intuitivního rozhodnutí z ortofotomapy. 

ZS  -  Z. sportovních areálů 

Charakteristika: 

Plochy zeleně uvnitř sportovních areálu, často s upraveným režimem přístupnosti, náležících k vyšší 
vybavenosti, např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty aj. Zeleň je většinou ve formě parkově 
upravených ploch, pravidelně udržovaných. Vzhledem k rozloze sportovišť je zeleň uplatněna v menší 
míře.  
Ve výměře této kategorie jsou podle rozlišitelnosti z ortofoto mapy odečteny plochy sportovišť.  

ZU  -  Z. městských ulic 

Charakteristika: 

Převážně liniové plochy zeleně mezi komunikací a chodníkem. Tento typ zeleně zahrnuje širokou 
škálu ploch, které se nacházejí mezi domy a přilehlou ulicí. Mají většinou veřejný charakter (nebývají 
oplocené), přesto mohou mít i charakter předzahrádek. Výměry byly zjišťovány kombinací průmětu 
katastrální mapy do ortofotomapy s ověřením v terénu. 

ZV  -  Z. vodotečí a vodních ploch 

Charakteristika: 

Zeleň v doprovodu vodotečí a vodních ploch, zpravidla vždy volně přístupná. Je tvořena charakteris-
tickým druhovým složením dřevin druhově navázaných na vodní prostředí. Jedná se často o různě ši-
roký pruh dřevinné vegetace liniového tvaru. Výměry byly zjišťovány kombinací průmětu katastrální 
mapy do ortofotomapy s ověřením v terénu. 

ZZ  -  Z. zahrad (soukromých) 

Charakteristika: 

Jedná se o plochy v soukromém vlastnictví zakládané kolem objektů určených k trvalému bydlení. 
Plochy jsou různým způsobem upravované, ale často mají i extenzivní až přírodní charakter. Většinou 
bývají oplocené, ale není to vždy pravidlem (zejména na okraji intravilánu. Tento typ zeleně není ve-
řejnosti přístupný, může však plnit širokou škálu funkcí (rekreační, užitková, relaxační, ale také, 
zejména u extenzivních zahrad, i funkce ekologické).) 

ZZo  -  Z. zahrádkářských osad 

Charakteristika: 

Jedná se o plochy v soukromém vlastnictví zakládané kolem objektů určených k přechodnému byd-
lení a spíše jako objekty krátkodobé rekreace. 
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Plochy, které vytvářejí se nazývají zahrádkářské osady. Tyto osady i jednotlivé zahrady v nich bývají 
oplocené a pro veřejnost nepřístupné. Svým charakterem plní nejen funkci produkční, ale i specific-
kou formu rekreace.  

Výměry zahrnují také objekty (chatky) a další zpevněné plochy (dle charakteru tvoří tyto biologicky 
neaktivní plochy a objekty i poměrně vysoký podíl  - i více než 20%). 

ZKl  -  Z. lesní 

Charakteristika: 

Plochy, které mají charakter lesa (bez rozlišení vlastnictví a charakteru porostu). Z velké části se jedná 
o hospodářské jednotky s vlastním plánem pěstební i těžební činnosti. To však nebrání v poskytování 
ekologických, rekreačních a volnočasových služeb a pobytu v těchto plochách. 

Výměry zahrnují celé plochy včetně cest a dalších stavebních objektů, pokud nejsou samostatnou 
parcelou. 

ZKm  -  Z. krajinná – mimo lesní 

Charakteristika: 

Plochy, které nejčastěji vznikaly jako vedlejší důsledek zemědělské činnosti (odlesňování). Plochy 
tvoří základ dnešní kostry ekologické stability a po doplnění a úpravě mohou plnit ekologické i spole-
čenské funkce zeleně. 
Vznikaly však také záměrně a mají někdy i kulturní charakter (zejména v blízkosti intravilánu).  
Plochy, které mají charakter lesa (bez rozlišení vlastnictví a charakteru porostu). 
Výměry zahrnují plochy rozlišené na podkladu ortofoto mapy. 

ST  -  Z. stromořadí, aleje 

Charakteristika: 
Liniová zeleň tvořena řadou za sebou jdoucích stromů – stromořadí. Stromořadí nebo alej je souvislá 
řada (ovocných, okrasných) nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém 
úseku strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Vyskytují se zpravidla kolem komunikací.  
Výměry (délky) byly získány z terénu a generalizací dle ortofotomapy. Výměry obsahují také chybějící 
úseky. 

Bodové hodnocení ploch (FKJZ)  

Toto hodnocení slouží jako legenda k tabulkové části. 
 
Body Popis  

Struktura VP 

1/ Prostorová struktura vegetačních prvků  

1 odpovídá funkčnímu typu  
2 odpovídá ne zcela funkčnímu typu, je nutno zasáhnout do stratifikace porostu, částečně změnit 
skladbu  
   vegetačních prvků nebo prostor prosvětlit 
3 prostorovou strukturu je třeba znovu vytvořit, stávající struktura je zcela nevhodná  

2/ Druhová struktura  

1 vyhovuje charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám  
2 vyhovuje ne zcela charakteru funkčního typu, neohrožuje stabilitu plochy, ale vyžaduje úpravu (čás-
tečná  
   výměna druhů, obohaceni druhové skladby)  
3 nevyhovuje charakteru funkčního typu nebo stanovištním podmínkám, zásadním způsobem ohro-
žuje stabilitu      
   plochy, většinou chybí v porostní struktuře kosterní druhy dřevin  
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3/ Věková struktura  

1 vhodná (stávající dřeviny mají dlouhou perspektivu plnit požadované funkce, věk dřevin je vhodně 
zastoupen v celé ploše a struktuře) 
2 méně dostatečné druhové složení dřevin pro daný funkční typ, vyžaduje částečné doplnění chybějí-
cích druhů  
3 nedostatečné věkové zastoupení pro daný funkční typ, vyžaduje dosadby dřevin a dlouhodobé zá-
sahy, které vedou k žádoucí změně. 

Kvalitativní stav VP 

4/ Pěstební a zdravotní stav dřevin  

1 je vyhovující, zaručuje dlouhodobou existenci funkčního typu v ploše  
2 u části vegetačních prvků v ploše je nutný zásah, pěstební stav mírně zanedbaný – nutné dílčí pěs-
tební opatření, např. částečné zmlazení, ojedinělé probírky, nutná výchovná opatření  
3 u většiny vegetačních prvků, které jsou nositeli prostorové stability je nutný aktuální (jednorázový 
nebo postupný) zásah, např. celkové probírky, asanace, speciální ošetření většího počtu jedinců, ob-
nova bylinného  
   patra  

5/ Vybavenost, mobiliář 

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu  
2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova  
3 schází nebo neplní svoji funkci, neodpovídají charakteru funkčního typu  

6/ Koncepce plochy  

1 odpovídá a vyhovuje charakteru funkčního typu v ploše  
2 ne zcela odpovídá charakteru funkčního typu v ploše, dle možností přistoupit k nápravě konceptu  
   vegetačními prvky, mobiliářem, zpevněnými plochami  
3 zcela chybný nebo žádný koncept v ploše, dle možností vytvořit nový koncept plochy  

7/ Celková kvalita stavu Vegetačních prvků 

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu  
2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova  
3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu  

8/ Celková kvalita stavu Technických prvků 

1 vyhovují – jsou v dobrém a dostatečném stavu  
2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebné jejich doplnění, oprava nebo výměna  
3 schází nebo neodpovídají charakteru funkčního typu  

Udržovací péče 

9/ Celková udržovací péče vegetačních prvků 

1 vyhovující   
2 v menší míře nevyhovující  
3 zcela nevyhovující nebo úplně chybí  

10/ Celková udržovací péče technických prvků 

1 vyhovují 
2 v menší míře nevyhovující  
3 zcela nevyhovující nebo úplně chybí  
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Stromořadí (ST) 

Bodové hodnocení stromořadí  
Body Popis  

11/ Vhodnost druhového složení  

1 vyhovuje po celé délce stromořadí  

2 vyhovuje, ale je nutný pravidelný tvarovací řez nebo stromořadí obsahuje vtroušené taxony  

3 nevyhovuje z důvodů prostorových možností nebo druhového složení  

12/ Pěstební a zdravotní stav  

1 je vyhovující, není třeba žádných zásahů, mimo základní údržbu  

2 u některých jedinců je třeba provést pěstební opatření – průklest, začištění ran, krátkodobě zane-
dbán tvarovací řez  

3 stromořadí vyžaduje větší zásah – zmlazení, zvýšenou péči, speciální ošetření, dlouhodobé zane-
dbání tvarovacího řezu – nutnost zvážení obnovy  

13/ Úplnost stromořadí  

1 úplné stromořadí – výpadek stromů je menší než 20%  

2 mezernaté stromořadí – výpadek stromů od 20 % do 40 %  

3 rozpadlé stromořadí – výpadek větší než 40 %  

14/ Vhodnost umístění z hlediska koncepce  

1 vhodné umístění v prostoru  

2 méně vhodné umístění vzhledem k prostoru  

3 nevhodné umístění – neodůvodněné předělování a členění ploch bez vazby na celkový prostor  

Hodnocení/konflikty/návrh 

15/ Celkové hodnocení plochy (stav) 

1 vyhovující plochy z hlediska funkční náplně, architekt. řešení, vč. stavu vegetace a mobiliáře  

2 plochy vyžadující částečný zásah k tomu, aby plnily určenou funkci, vč. veget. prvků a mobiliáře  

3 plochy určené k plné rekonstrukci programové, koncepční, vegetačních prvků a mobiliáře  

16/ Předpoklady plochy k plnění funkce (urbanistické/prostorové/technické – konflikty a střety 

1 plocha má základní prostorové a urbanistické předpoklady pro plnění své funkce; má vhodnou veli-
kost, tvar a uspořádání prvků; plnění funkce není omezeno např. nevhodně trasovanými inženýrskými 
sítěmi; prostorová a funkční návaznost je bezproblémově zajištěna 

2 plocha je v částečném konfliktu s prostorovými/urbanistickými nebo technickými předpoklady, 
které ovlivňují plnění funkce plochy zeleně 

3 plocha je v zásadním konfliktu s prostorovými/urbanistickými nebo technickými předpoklady, které 
ovlivňují plnění funkce plochy zeleně 

17/ Stabilita plochy zeleně z hlediska ÚP  

1 Stabilizovaná plocha z. (zeleň je nedílnou součástí funkce plochy, její existenci podmiňuje 
ÚP i další zákonné předpisy)  

2 Málo stabilní plocha z. (ÚP ji připouští, ale její existenci/rozsah/kvalitu není možné účinným  
způsobem zajistit)   

3 Nestabilní plocha z. (ÚP ji nepřipouští, zeleň není možné na ploše plánovat)  
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 18/ Zařazení plochy zeleně v ÚPD - stav/návrh  

 PLOCHY ZASTAVĚNÉ (včetně ploch přestaveb) A PLOCHY ZASTAVITELNÉ:       zkratka 
 1.1.1.      plochy bydlení:  
 -       bydlení – hromadné v bytových domech       BH 
 -       bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské   BI 
 1.1.2.      plochy rekreace:  
 -       rekreace – hromadné         RH 
 -       rekreace – rodinné RI 
 -       rekreace – individuální – zahrádkářské osady     RZ 
 1.1.3.      plochy občanského vybavení:  
 -       občanské vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
 -       občanské vybavení – komerční zařízení      OK 
 -       občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení    OS 
 -       občanské vybavení – veřejná pohřebiště a související služby   OH 
 1.1.4.      plochy veřejných prostranství:  
 -       veřejné prostranství – s převahou zpevněných ploch    PV  
 -       veřejné prostranství – s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)  PZ 
 1.1.5.      plochy smíšené obytné:  
 -       smíšené obytné – v centrální zóně       SC 
 -       smíšené obytné – městské        SM 
 -       smíšené obytné – vesnické        SV 
 1.1.6.      plochy dopravní infrastruktury:  
 -       dopravní infrastruktura – silniční        DS 
 -       dopravní infrastruktura – drážní (železniční)     DZ 
 1.1.7.      plochy technické infrastruktury:  
 -       technická infrastruktura – inženýrské sítě      TI 
 -       technická infrastruktura – koridor pro vedení VVTL plynovodu   TK 
 1.1.8.      plochy výroby a skladování:  
 -       výroba a skladování – lehký průmysl      VL 
 -       výroba a skladování – drobná výroba a výrobní služby    VD 
 -       výroba a skladování – zemědělská a lesnická výroba    VZ 
 
 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ A NEZASTAVĚNÉ):  
 1.1.9.      plochy systému sídelní zeleně:  
 -       zeleň – přírodního charakteru        ZP 
 PLOCHY NEZASTAVĚNÉ:   
 1.1.10.   plochy vodní a vodohospodářské:  
 -       vodní plochy a toky         WT 
 1.1.11.   plochy zemědělské:  
 -       zemědělské pozemky           NZ  
 1.1.12.   plochy lesní:  
 -       lesy – hospodářské         NL 
 -       lesy – rekreační         NL.1 
 1.1.13.   plochy přírodní:  
 -       plochy přírodní         NP 
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12.2 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ V ÚZEMNÍM PLÁNU (ÚP) 

Územní plán – účinnost od 21.2.2017  

Územní plán respektuje postavení města Hlučína jako stabilizovaného středně velkého měst-
ského sídla, které je součástí přirozeného spádového obvodu měst Ostrava a Opava, s významnými 
vazbami na město Ostravu, s převažujícími funkcemi obytnou, částečně obslužnou, dopravní, rekre-
ační a omezeně i výrobní. Na rozvoji města i integrovaných obcí se částečně projevují suburbanizační 
tendence Ostravy. 
Součástí systému sídelní zeleně jsou plochy zeleně situované v zastavěném a zastavitelném území 

sídla a zahrnují tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

- veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)         (PZ) 
do veřejné zeleně spadají všechny plochy volně přístupné zeleně na veřejných prostranství 

(zeleň u bytových domů, parčíky, apod. a aleje pokud nejsou zařazeny do jiných kategorií 

ploch s rozdílným způsobem využití). Celková výměra ploch zeleně veřejných prostranství ne-

smí být zmenšena. 

- rekreace individuální – zahrádkářské osady                                                          (RZ) 
zahrnují plochy stávajících zahrádkářských osad vesměs situovaných v ochranných pásmech a 
stanoveném záplavovém území, na nichž jsou nepřípustné veškeré nové stavby, ve stanove-
ném záplavovém území včetně oplocení.   

- zeleň přírodního charakteru                                                         (ZP) 
plochy vegetace většinou volně přístupné v zastavěném území sídla (vzrostlá zeleň včetně za-
lesněných pozemků, které nejsou v katastru nemovitostí zařazeny mezi pozemky určené k pl-
nění funkcí lesa, vesměs volně přístupné plochy s dřevinnými a bylinnými porosty mimo les, 
břehová vegetace toků).  

Součástí systému sídelní zeleně jsou i plochy zeleně, které nejsou vymezeny jako samostatné plochy 

s rozdílným způsobem využití (jsou součástí zastavěných nebo zastavitelných ploch s rozdílným způ-

sobem využití), které je nutno chránit jako významné přírodní krajinné prvky a jejich případné rušení 

je nutno náležitě zdůvodnit (přistupovat k jejich likvidaci, či omezení pouze ve zvláště odůvodněných 

případech). 

9. Vybavenost ploch zeleně 

Plochy zeleně uvnitř sídel potřebují specifické vybavení.  

Nejnáročnější na vybavení je rekreační zařízení s vyhraženým vstupem (Hlučínské jezero). Zde 

však zeleň tvoří především trávníky a pobytové plochy. Samotná zeleň zde velkou vybavenost nepo-

třebuje. Potřeba vybavenosti ploch zeleně je nejvyšší u parků, parkově upravených ploch, zeleně 

obytných souborů a obytných vnitrobloků. 

Jedná se zejména provozní vybavení, jako jsou chodníky, lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové 

koše. Takto jsou v Hlučíně i jejich městských částech (Darkovičky, Bobrovníky) vybaveny všechny plo-

chy zeleně, které se využívají. 

U ploch zeleně v obytných souborech a vnitroblocích je zapotřebí zakládat i plochy pro volný čas, 

hry a zábavu. Také tato zařízení jsou v zájmovém území (uvnitř sídel) zřízena a postupně modernizo-

vána. Mezi vybavenost ploch zeleně je možné, zejména v parcích, zařadit také restaurace, menší pří-

střešky proti dešti (altány), dětská hřiště, veřejné toalety a technické zázemí. 
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10. Požadavky DOSS 

Budou upřesněny ve vybraných lokalitách. 

11. Potřeba změn (bilance) 

15.1 Výměra ploch zeleně dle jednotlivých kategorií (veřejná, vyhrazená, soukromá zeleň, kra-

jinná zeleň, celková plocha zeleně a podíl zeleně na obyvatele) 

 

Výměra celkem: …………………………………………………………….…………………………….  874,13 ha 

Délka alejí: …………………………………………………….…………………………………………….  6 448,0 m 

Z toho:  

Zeleň veřejnosti přístupná s omezením: ………………………………..……………………..…    38,11 ha 

Zeleň veřejně přístupná bez omezení: (plochy zeleně evidované) ….…………...…...  93,21 ha  

Zeleň veřejně přístupná bez omezení: (ostatní plochy - registrované) ………....…. 455,17 ha 

Zeleň veřejnosti nepřístupná: ……………………………………………..……………………...…… 287,64 ha 

K 1.1. 2018 bylo evidováno v Hlučíně 13.996 obyvatel. 

(6.807 mužů a 7.189 žen; průměrný věk 43,1 roků) 

Podíl zeleně na obyvatele je následující: 

Na 1 obyvatele připadá 0,06 ha (600 m2) zeleně všech typů. 

Veřejně přístupné zeleně připadá na 1 obyvatele 0,039 ha (390 m2) 

Zastoupení zeleně v jednotlivých typech (FKJZ) 

Typ zeleně (zkratka a popis)                 (ha)   

Zeleň v hlavní funkci     

(D)…………… Doplňková zeleň 0,4154   

(O)…………… Ostatní zeleň (bez specifické funkce) 10,5602   

(OCH)………. Ochranná a izolační zeleň 5,3505   

(P)…………… Park 3,9451   

(R)…………… Rekreační zeleň 30,6895   

(S)…………… Stabilizační zeleň svahů 0,0324   

(U)…………… Parkově upravená plocha a náměstí 2,2289   

Zeleň v doplňkové funkci     

(ZB)…………. Z. obytných souborů 17,6534   

(ZBv)……….. Z. obytných vnitrobloků 2,2384   

(ZC)…………. Z. občanské vybavenosti 9,1811   

(ZD)…………. Z. dopravních staveb 10,0699   

(ZH)…………. Z. hřbitovů a pietních míst 3,5343   

(ZK)…………. Z. kulturních a školních zařízení 5,4834   

(ZKo)……….. Z. komerčních ploch                     0,5521   

(ZP)……....... Z. průmyslových areálů     7,6379   

(ZR)…………. Z. rozvojových ploch 41,1064   

(ZS)…………. Z. sportovních areálů 7,1856   
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(ZU)…………. Z. městských ulic 0,4141   

(ZV)…………. Z. vodotečí a vodních ploch 12,6654   

(ZZ)…………. Z. zahrad (soukromých) 248,3614   

(ZZo)……….. Z. zahrádkářských osad 15,7329   

(ZKl)………… Z. lesní 323,0515   

(ZKm)………. Z. krajinná – mimo lesní 116,2212   

CELKEM 874,311 ha 

      

(ST)……….… Z. stromořadí, aleje     

CELKEM             6 448,0        m 

0 50 100 150 200 250 300 350
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15.2 Vybavenost ploch 

Vybavenost ploch je dobrá. Plochy jsou standardně vybaveny veřejným osvětlením, cestní sítí a 

na místech, kde je to zapotřebí, také lavičkami. Dětská hřiště se postupně rekonstruují. V parku pod 

zámkem je dopravní hřiště (technicky dožívající). 

V obytných souborech se postupně opravují a vyměňují povrchy chodníků a zařízení dětských hřišť. 

Nové plochy veřejné zeleně jsou zařizovány moderně a např u kulturního domu obsahují také drobný 

vodní prvek. 

Plochy zeleně na sídlištích jsou (zejména u starší zástavby) řešeny až příliš jednoduše a „veřejně“. 

Chybí sedací místa pro setkávání obyvatel domů. Takto koncipovaná místa jsou naopak již řešena 

v plochách zeleně vnitrobloků. Zde však často až příliš dominují parkovací místa, což způsobuje, že 

vnitroblok ztrácí funkci obyvatelnosti a krátkodobé rekreace.  

Naopak téměř chybí vybavenost ploch zeleně v extravilánu sídel (např. z. krajinná lesní, zl. mimo 

lesní).  

Vlastní vybavenost mají plochy zeleně vyhražené (s omezenou přístupností). Zde je vybavenost nej-

vyšší. 

15.3 Zastoupení vegetačních prvků 

Jednotlivé vegetační prvky (stromy, keře, trávníky, přirozená stanoviště, souvislé plochy půdo-

pokryvných dřevin, živé ploty) se na plnění funkcí podílí velmi různou intenzitou.  

Největší význam (tvorba prostoru, kompoziční význam, význam ekologicky a podíl na psychoso-

matických funkcích) mají stromy a travnaté plochy. Stromy vytváří velmi komplexní prostor, který se 

výrazně podílí také na zlepšení mikroklimatu, zvýšení vzdušné vlhkosti, ochlazuje své okolí a vytváří 

také velmi malebný prostorový útvar.  

Stromy dobře kontrastují, ale také harmonizují stavby i průmyslové objekty. Jsou nezastupi-

telné v krajině, a to zejména v krajině zemědělské. 

Stromy se i v plochách ZÚ podílí na plnění funkcí rozhodující měrou. 

Trávníky mají vedle kompozičních a provozních funkcí nenahraditelnou schopnost dobře vsakovat 

srážky, ochlazovat povrch půdy a vytvářet prostředí pro drobné půdní organismy. Tím oživují povrchy 

ploch.  

Takto účinné jsou především přírodní, bylinné trávníky, které jsou udržovány extenzivně (2-3 kosení 

ročně). 

Méně, ale také významně se na obdobných funkcích podílí i intenzivně udržované trávníky uvnitř sí-

del, které se udržují četnějším kosením (4-6x). Je však důležité, aby se kosení provádělo dříve, než na-

stanou letní přísušky. Trávník, který je v době sucha nízký, silně prosychá a velmi špatně regeneruje. 

Keře se uplatňují zejména při stabilizaci svahů, ochranné funkci a v krajinotvorných funkcích. 

V obytném prostředí se více uplatňuje jejich atraktivnost květů, plodů či zbarvení listů. 

Pokud je však možné v plochách zeleně ponechat i větší skupiny keřů domácího původu, ty se 

stávají velmi vítaným hnízdištěm ptáků. 

15.4 Funkčně provozní kvalita ploch 

Provozní kvalita ploch udržované zeleně (plochy ve vlastnictví města) je na přijatelné úrovni. 
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15.5 Přístupnost ploch 

Plochy veřejné zeleně uvnitř sídel jsou dobře přístupné a je možné je mechanizovaně udržovat. 

Méně přístupné jsou např. zarostlé svahy kolem železnice a zarostlé plochy kolem bývalé štěrkovny 

(Hlučínské jezero). 

15.6 Požadavky na údržbu vegetačních prvků 

Požadavky na údržbu vegetačních prvků jsou standardní a nevyžadují zásadní přeměnu. O ze-

leň v majetku města se starají Technické služby, které si na náročnější práce najímají soukromé sub-

jekty.  

Úroveň pracovníků TS je nutné permanentně zvyšovat, protože v tomto oboru došlo a dále do-

chází k obrovskému nárůstu nových technologií, poznatků a společenských požadavků. 

15.7 Specifické požadavky na správu zeleně (památ. péče, ochrana přírody a krajiny apod.) 

V historické části města je nutné respektovat původní velmi malý podíl zeleně. Uplatní se zde 

více popínavá zeleň a případně zeleň na střechách nových domů a staveb. 

V krajině je nutné rozšiřovat plochy biologicky aktivní, zvyšovat jejich zasakovací schopnost, 

potlačovat agresivní invazivní rostliny a aktivně podporovat přirozenou biologickou rozmanitost. 

15.8 Plochy územních rezerv a jejich biologická kvalita 

Územní rezervou jsou plochy mimo sídla, zejména kolem drobných vodotečí (Jasénka a Vaře-

šinka). Zde je nutné uhájit prostor přirozené nivy vodotečí a zde postupně zlepšovat jejich biologic-

kou hodnotu. V těchto místech jsou často vedeny trasy ÚSES (územní systém ekologické stability). 

Většinu prvků ÚSES bude nutné uměle založit. Při tomto procesu je nutné, aby takto vzniklé porosty a 

plochy nepůsobily uměle a neposilovaly tak odlidštěnost krajiny. 

15.9 Finanční nároky na údržbu zeleně 

Finanční nároky na údržbu zeleně budou zjištěny v následující části studie. 

 

 

V Krnově dne: 15.8.2019 

 

 


