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1. ÚVOD 

Koncepce sídelní zeleně pro město Hlučín je vytvořena pro zastavitelné i nezastavitelné území.  

Byla provedena komplexní analýza dodaných podkladů a důkladný a opakovaný terénní průzkum. Sídelní zeleň byla zkoumána 
i z historických podkladů a s pomocí místních znalců. Velmi důkladně byly zkoumány vazby na okolní krajinu, a to také z hlediska 
schváleného územního plánu. K vytvoření návrhu byla sestavena metodika, která je popsána v další kapitole. 

Navržený systém sídelní zeleně výrazně definuje podmínky pro další efektivní a smysluplnou existenci zeleně stávající. 
Posiluje její ochranu, společenský význam a uplatnění. 

Z mnoha důvodů jsou navrženy i prvky zeleně nové (jsou detailně uvedeny u jednotlivých ploch). Doplňují a posilují účinky 
stávající zeleně, zejména tam, kde se očekávají další stavební a urbanizační činnosti.  

 

Sídelní útvar Hlučín se skládá z města Hlučína a místních částí Darkovičky a Bobrovníky. 

Zeleň se se v rozvoji města Hlučína uplatňovala po celou dobu jeho vývoje. Vztah k zeleni ve městě dobové trendy 
sledoval (stromořadí v ulici Eduarda Beneše k nádraží, stromořadí na ul. Čs. armády, umístění nového městského hřbitova 
Březiny, úprava v okolí Kulturního domu, zachování a proměna zámeckého parku apod.). 

S nárůstem hospodářského i politického významu města Ostravy se charakter Hlučína a okolní krajiny výrazně změ-
nil.  Rozsáhlá urbanizace pozměnila malé historické městečko a krajinu se zemědělskými obcemi.  

V území proběhla rozsáhlá výstavba rodinných domů a vznikly velké souvislé čtvrtě se sítí úzkých ulic. Hranice zástavby 
je ostrá a výrazná, zejména v obcí Darkovičky, méně i v Hlučíně, nejméně v Bobrovnících.  

Plánovitý okrasný charakter byl uplatňován přibližně od konce 19. století (v zámeckém parku i patrně dříve). 

Jak bylo již zhodnoceno v analytické části studie, charakter historické stěsnané zástavby centra města i novodobý 
expanzivní nárůst rozsáhlé výstavby obytných čtvrtí s jedno až dvoupodlažními domy, nedává velký prostor pro výraznější 
uplatnění zeleně v sídle. Zeleň se ve větší ploše zachovala v blízkosti centra jen díky historické zámecké zahrady. Ta byla 
posléze přeměněna v městský park. Větší souvislé plochy zeleně vznikly až v souvislosti s výstavbou obytných souborů a ví-
cepodlažních obytných domů. 

2. METODIKA NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

U všech evidovaných ploch a liniových prvků FKJZ (funkčně kompoziční jednotka zeleně) byly výsledky průzkumu podro-
beny komplexnímu hodnocení, které vyústilo v konkrétní návrh dalších opatření. 

• Zdrojová data byla sestavena v tabulkovém formátu a tvoří základní podklad pro vytvoření systému zeleně. 
• Vzájemným porovnáváním hodnotících kritérií celého souboru byl potlačen subjektivní dojem hodnotitele 
• Hodnocení každé plochy bylo doplněno o kritérium stability plochy z hlediska územního plánu (dle určitého typu 

plochy) viz podrobněji v hodnotících kritériích. Stabilita plochy v územním plánu popisuje míru jistoty pro existenci a 
obnovu zeleně, což je základní podmínka pro její uplatnění. 

U každého hodnoceného prvku zeleně FKJZ je definován textem nebo hodnocen bodováním: 

• Návrh na změnu v zařazení typu plochy v územním plánu. 
• Zařazení prvku zeleně (FKJZ) dle jeho významu a postavení v systému zeleně 
• Převažující funkce prvku zeleně, které charakterizují a určují jeho základní strukturu, vybavenost, udržovací péči 

apod.) 
• Charakter změn pro jednotlivé vegetační prvky, charakter změn pro provozní, zařizovací a doplňkové prvky 
• Návrh změn pro udržovací péči 
• Návrhy zahrnující investiční a plánovací činnost 
• Celkové zhodnocení navržených opatření s písemným komentářem. 

Metodika umožňuje popsat a kvantifikovat zásadní parametry změn u hodnocených prvků a zdůvodnit rozhodnutí. To 
usnadňuje argumentaci i vklad dalších účastníků rozhodovacího procesu.  

Výsledky jsou sestaveny do tabulky, která je vytvořena pro stávající prvky zeleně i pro nové navržené prvky zeleně. 
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Hodnotící kritéria podrobně (1-16 viz analytická část) 

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)   

18/ Zařazení plochy zeleně v ÚPD - stav/návrh   
  PLOCHY ZASTAVĚNÉ (včetně ploch přestaveb) A PLOCHY ZASTAVITELNÉ:  zkratka 

  plochy bydlení:   
  -       bydlení – hromadné v bytových domech      BH 
  -       bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské  BI 
  plochy rekreace:   
  -       rekreace – hromadné        RH 
  -       rekreace – rodinné       RI 
  -       rekreace – individuální – zahrádkářské osady    RZ 
  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 
  plochy veřejných prostranství:   
  -       veřejné prostranství – s převahou zpevněných ploch    PV  
  -       veřejné prostranství – s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)  PZ 
  plochy smíšené obytné:   
  -       smíšené obytné – v centrální zóně     SC 
  -       smíšené obytné – městské      SM 
  -       smíšené obytné – vesnické      SV 
  plochy dopravní infrastruktury:   
  -       dopravní infrastruktura – silniční       DS 
  -       dopravní infrastruktura – drážní (železniční)     DZ 
  plochy technické infrastruktury:   
  -       technická infrastruktura – inženýrské sítě     TI 
  -       technická infrastruktura – koridor pro vedení VVTL plynovodu   TK 
  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):   
  plochy systému sídelní zeleně:   
  -       zeleň – přírodního charakteru       ZP 
  PLOCHY NEZASTAVĚNÉ:    
  plochy vodní a vodohospodářské:   
  -       vodní plochy a toky        WT 
  plochy zemědělské:   
  -       zemědělské pozemky          NZ  
  plochy lesní:   
  -       lesy – hospodářské       NL 
  -       lesy – rekreační       NL.1 
      plochy přírodní:   
  -       plochy přírodní       NP  
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  19/ Postavení prvku v navrženém systému sídlení zeleně   

I Významný prvek systému sídelní zeleně   
  Zeleň má pro své mimořádně výhodné umístění, velikost, urbanistické i krajinářské kvality a možnosti dalšího 

rozvoje významné postavení v systému sídlení zeleně. Je nutné vytvořit urbanistické předpoklady pro její zachování a spole-
čenskou využitelnost. Podmínky pro příznivý rozvoj těchto ploch je vhodné definovat formou standardů, např. umisťování tras 
technické infrastruktury, poměr zpevněných a nezpevněných ploch, poměr a struktura stromového patra, způsoby a principy 
zasakování srážkové vodou apod. a přiměřeně začlenit do územního plánu.   

II Důležitý prvek systému sídelní zeleně   
  Zeleň má pro své umístění, velikost, dostupnost a uspořádání a kvalitu důležité postavení v systému sídelní 

zeleně. Plochy i liniová zeleň umožňují každodenní a společensky plnohodnotné zážitky a aktivity nebo svým vlivem výrazně 
zlepšují okolní prostředí. Podmínky pro příznivý rozvoj těchto ploch je vhodné definovat formou standardů, např. umisťování 
tras technické infrastruktury, poměr zpevněných a nezpevněných ploch, poměr a struktura stromového patra, způsoby a principy 
zasakování srážkové vodou pod. a přiměřeně začlenit do územního plánu.   

III Doplňkový prvek systému sídelní zeleně   
  Zeleň má pro své umístění, dostupnost, velikost a kvalitu doplňkové postavení v systému sídelní zeleně. Přesto se 

významně se podílí na kvalitě svého okolí a spoluutváří jedinečný charakter sídla. Pro další rozvoj ploch je vhodné stanovit 
alespoň rámcový plán opatření ve formě vzorových standardů.   

IV Prvek není zařazen do systému sídelní zeleně   
  Zeleň nedosahuje takové kvality, dostupnosti a významu, aby bylo účelné jej zařadit do systému sídlení zeleně. Přesto 

i tento prvek plní specifické a různě důležité a rozmanité funkce, které mají pozitivní význam pro život v sídlech.   

20/ Funkční typ prvku v navrženém systému sídlení zeleně   

A/1 převážně cílová plocha či linie umožňující zejména odpočivné, klidné, nerušivé a relaxační aktivity návštěvníků 
(typické pro zeleň menších parků, parkově upravených ploch, ploch hřbitovů a pietních míst)   

A/2 převážně cílová plocha či linie umožňující zejména rekreační a sportovní aktivity jednotlivců i skupin návštěv-
níků (typické pro zeleň sportovních a rekreačních areálů)   

A/3 převážně cílová plocha umožňující zejména herní, či sportovní aktivity dětí a mládeže (typické pro zeleň samo-
statně vymezených ploch dětských hřišť)   

A/4 převážně cílová plocha či linie umožňující svou velikostí a uspořádáním různé typy aktivit (typické pro zeleň parků, 
parčíků a větších parkově upravených ploch)   

A/5 cílová plocha umožňující víceúčelové výukové i naučné, či sportovní i herní aktivity dětí a mládeže (typické pro 
plochy zeleně ve školních a zájmových zařízeních)   

AB smíšená cílová i průchozí plocha umožňující každodenní a krátkodobé odpočivné, herní a společenské aktivity 
(typické pro zeleň obytných souborů a obytných vnitrobloků, či klidných a obytných městských ulic)   

B/1 převážně průchozí plocha či linie umožňující pohodlný a příjemný pohyb uživatelů i krátké zastavení, či čekání 
(typické pro plochy a linie zeleně v parkově upravených plochách a náměstích)   

B/2 převážně průchozí plocha či linie umožňující především bezpečný a účelný pohyb uživatelů i krátké zastavení 
(typické pro zeleň alejí a stromořadí v blízkosti dopravních staveb, zastávek MHD, některé z. občanské vybavenosti, 
rušnějších městských ulic, rozvojových ploch, průmyslových areálů a dalších rušivých provozů a objektů)   

C plocha či linie zeleně zlepšující bezpečnost chodců i vzhled silničních staveb pro motorová i nemotorová vo-
zidla (typické pro zeleň dopravních staveb, z. některých stromořadí a alejí)   

D plocha či linie zeleně zajišťující zejména zvukovou, optickou a prachovou izolaci od průmyslových provozů a 
silnic pro motorová vozidla (typické zejména pro zeleň ochrannou a izolační v blízkosti ploch určených k bydlení, 
relaxaci a rekreaci, či sportu nebo zeleně parků a parkově upravených ploch a náměstí)   

E plocha či linie zeleně podporující typický krajinný a kulturní ráz, ale také ekostabilizační nebo půdoochranné a 
přírodní funkce (typické pro zeleň krajinnou, lesní, přírodní, z. stabilizace svahů, z. vodotečí a vodních ploch a zeleň 
stromořadí na okrajích sídel i ve volné krajině)   

F plocha či linie zeleně dotvářející a doplňující vzhled veřejných prostranství v blízkosti veřejných i bytových sta-
veb, parkovišť a prostor firemních či komerčních areálů (typické pro zeleň občanské vybavenosti, z. komerčních 
ploch, z. dopravních staveb, z. bez specifické funkce a z. doplňkovou)  
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  charakter změn – vegetační prvky   

21/ výsadby/dosadby – stromy (zásahy do 5 let)   
1 nejsou možné nebo nutné nebo vhodné   
2 jsou vhodné    
3 jsou nezbytné   

22/ výsadby/dosadby – vyšší keřové patro (zásahy do 5 let)   
1 nejsou možné nebo nutné nebo vhodné   
2 jsou vhodné    
3 jsou nezbytné   

23/ kácení a likvidace dřevin – do 5 let (důvody pěstební / výchovné / kompoziční / havarijní / jiné)   
1 plocha neobsahuje dřeviny nebo kácení a likvidace není nutná   
2 plocha obsahuje dřeviny – kácení a likvidace dřevin je vhodná (nenaléhavá)   
3 plocha obsahuje dřeviny – kácení a likvidace dřevin je nezbytná (naléhavá)   

24/ nové nízké bylinné nebo keřové patro – výsevy i výsadba (půdopokryvné dřeviny, trvalky, cibulo-
viny, letničky, traviny)   

1 typ a funkce plochy jejich použití neumožňuje/nevyžaduje   
2 jejich použití na ploše je možné a vhodné   
3 jejich použití na ploše je možné a potřebné   

25/ nové pobytové a pochůzí trávníky   
1 typ a funkce plochy jejich použití neumožňuje/nevyžaduje   

2 jejich použití na ploše je možné a vhodné   

3 jejich použití na ploše je možné a potřebné   

  charakter změn - zařizovací a dopňkové prvky   

26/ komunikace, cestní síť, zpevněné plochy (změny do 5 let)   
1 změny nejsou nutné nebo plocha tento typ prvků neobsahuje   

2 změny jsou vhodné   

3 změny jsou naléhavé  

 27/ mobiliář, herní prvky, drobná architektura (nové/obnova do 5 let)   
1 změny nejsou nutné nebo plocha tento typ prvků neobsahuje   

2 změny jsou vhodné   

3 změny jsou naléhavé   

  Udržovací péče    

28/ Návrh změny intenzity udržovací péče    
1 beze změny   

2 změna vhodná   

3 změna nutná  

   Investiční a plánovací činnost   

29/ Investiční priorita   
1 do 5 let není nezbytná investice   

2 do 5 let je vhodná investice   

3 do 5 let je nezbytná investice   
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30/ Investiční náročnost   
1 žádná až nízká (do 0,5 mil Kč/ha)   

2 střední (nad 0,5 mil Kč - 2 mil Kč/ ha)   

3 vysoká (nad 2 mil Kč/ ha)   

31/ Charakter plánovací činnosti   
1 běžná obnova - typ a funkce prvku i společenské potřeby zůstávají stejné (průběžná činnost dle standardů nebo Plánu 

udržovací péče)   

2 částečná proměna - typ nebo funkce prvku zůstávají stejné, ale zásah vyžaduje projekční činnost (jednostupňová 
projekční příprava)   

3 komplexní proměna plochy - typ nebo funkce nebo společenské potřeby se výrazně změní, proto je nezbytná více-
stupňová projekční příprava   

32/ jiná podpůrná opatření (dlouhodobá systémová opatření)   
  zlepšení zasakování a využití srážkové vody pro vegetační prvky   VODA_S 

  přeložky inženýrských sítí       IS 

  podpora ekologických funkcí veget. prvků     EKO 

  zlepšení půdní struktury v kořenovém profilu     PŮDA 

  podpora biodiverzity       BIO 

  ochrana proti účinkům posypových materiálů     SŮL 

  závlaha dřevin i trávníků (trvalý rozvod napájený užitkovou vodou)   VODA_Z 

  ochrana kořenového prostoru před zhutněním     KOŘENY 

33/ Celkové zhodnocení navržených opatření   
1 Navržená opatření bude pravděpodobně méně obtížné realizovat (např. krátkodobá příprava, méně složitá koor-

dinace a investiční činnost, politická shoda, přiměřená ekonomická náročnost, výrazná podpora veřejnosti, majetek města apod.) 

2 Navržená opatření bude pravděpodobně obtížné realizovat (např. složitější koordinace a investiční činnost, vyšší 
ekonomická náročnost, zájem jen části veřejnosti, zásah do zvyklostí a návyků, nutná změna majetkových poměrů apod.)   

3 Navržená opatření bude pravděpodobně velmi obtížné realizovat (např. náročná a vícestupňová projekční pří-
prava, složitá koordinace a investiční činnost, nutná politická podpora, vysoká ekonomická náročnost, výrazný zásah do zvyklostí 
a návyků, nutná změna majetkových poměrů apod.)  

3. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

3.1. Vazby sídla na krajinu 

Návrh systému zeleně v nezastavěném území vychází z aktuálního stavu krajiny a schválených záměrů územního plánu. 

Výrazným konfliktem s územním plánem je plánovaná výstavba silničního obchvatu v severní části ZÚ mezi Hlučínem a 
Darkovičkami. 

Krajina v severní části zájmového území (ZÚ) 

V analytické části bylo zjištěno, že zejména krajina v okolí Darkoviček a této části okraje Hlučína je pro volnočasové aktivity 
i pohyb cyklistů a pěších jednotvárná a málo členěná a je výrazně odlesněná.  

Z okrajů Hlučína i Darkoviček není ani dostatek příjemných a kultivovaných tras a tím je snížená i prostupnost krajiny. 

Na tyto nedostatky upozorňují i občané, kteří připravili plán obnovy původních polních cest v okolí Darkoviček. Tento 
návrh byl převzat a doplněný o doprovodnou zeleň a další prvky krajinné zeleně (podrobněji v kap. 1.2.2).  

Nepříznivé účinky plánované dopravní stavby obchvatu Hlučína jsou v návrhu eliminovány pásem izolační zeleně na okraji 
sídliště OKD (podrobněji viz 1.2.2) 

Krajina jižně a východně od Hlučína 

Je výrazně členitější a rozmanitěji kultivována, a proto vytváří příjemnější vazbu a propojení s krajinou. Tato část patří k velmi 
cenné hodnotě města, které je nutné dlouhodobě chránit před nepromyšlenou zástavbou. 
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 Krajina západně od Hlučína 

Toto území vytváří především niva řeky Opavy a vyvýšená hrana nivy řeky. 

Jak je konstatováno v analytické části, díky těžbě štěrkopísků a následné výstavbě rekreačního areálu u vodné plochy za-
nikla výrazná optická vazba města a krajiny. Její obnově by měla být věnována důležitá pozornost.  

Tomuto tématu je nutné se podrobněji věnovat v přípravě trasy obslužné komunikace, která je situována s vyústěním do 
ul. Celní v místech dnešního Jezdeckého areálu.  

Řešení zeleně je nutné upřesnit v koordinaci s dopravním specialistou. Určité zlepšení lze očekávat od navržených stromo-
řadí, která jsou umístěna po obou stranách ul. Celní a stromořadí umístěné na hranici rekreačního areálu.  

Tato opatření jsou však vzhledem k rozsahu území jen doprovodná a doplňková a je nutné toto téma řešit komplexněji i při 
revitalizaci rekreačního areálu a přilehlých přírodních ploch. 

3.2. Způsob propojení systému zeleně sídla a nezastavěného území 

Území severně od Hlučína 
Kvalita bydlení a volnočasového pobytu v krajině severně od města Hlučína i v okolí Darkoviček je již dnes snižována 

výrazným odlesněním a intenzivní zemědělskou výrobou, malou hustotou cest pro nemotorovou dopravu, výrazně narůstající 
motorovou dopravou na hlavní trase z Hlučína do Darkoviček a Šilhéřovic, chybějícím mobiliářem a nedostatkem blízkých cílů a 
zastávek. Dalším výrazně negativním ohrožením a bariérou je plánovaný silniční obchvat města, který je situovaný právě do 
této oblasti. Již dnes je jedinou bezpečnou trasou pro pěší i cyklisty do Darkoviček chodník a cyklostezka podél ulice Čs. 
Armády a následně po ul. Pionýrské. Návrh tuto trasu zachovává, ale detailnější řešení je nutné upřesnit s dopravním spe-
cialistou. 

Výsadba stromořadí kolem plánovaných obnovených polních cest (S/28 – S/35) v okolí Darkoviček 

 Rozsah obnovy polních cest je patrný z výkresové části. Návrh předložený občany využívá původní polní cesty, které jsou 
dodnes v majetku obce. 

Pro úspěšnou realizaci záměru je však nutné získat větší šířku parcely, neboť stávající parcely v majetku obce mají šířku 
jen cca 3 m. To je však pro výsadbu doprovodné zeleně nedostatečné. 

Pro bezkolizní růst stromů u cest v krajině je nutné počítat se šířkou min. 5 m pro jednu řadu stromů mimo těleso 
komunikace. 

Tato šířka zabezpečuje bezproblémové sousedství (růst stromů umožňuje občanský zákoník min. 3 m od hranice pozemku) 
a 2 m od krajnice, či příkopy). Tento prostor zaručuje také dobrý růst kořenů.  

Pro výsadbu 1 řady menších stromů (ovocné i neovocné) je možné zvolit šířku pozemku 4 m. 

Výsadba stromořadí kolem plánované cyklostezky z Hlučína do Darkoviček a Šilhéřovic (S/26) 

Toto stromořadí doprovodí trasu cyklostezky jednou řadou alejí.  

Pro realizaci je nutné zajistit pozemek o šířce optimálně 5 m.  

Sortiment druhů je široký a může se jednat o ovocné i neovocné (vhodnější) druhy střední velikosti  

(výška 7 – 9 m, šířka 4 – 8 m), např. javor babyka. 

Dále je navržena obnova stromořadí kolem silnic z Darkoviček do Kozmic, Darkoviček do Vřesiny a kolem silnice z Hlu-
čína do Kozmic. Návrh vkládá do krajiny, jak doprovodnou zeleň (stromořadí) polních cest a komunikací jednostrannou, tak 
především oboustrannou. Kromě této liniové zeleně obsahuje návrh také interakční prvky (viz kap. 1.2.2), které mají plošný 
charakter a využívají především plochy neudržované nebo málo udržované kolem stávajících potoků. Návrh také připravuje 
podklad pro založení malého remízu (P/11). 

Přírodě blízké protipovodňové úpravy Jasénky 

Specifickým návrhem je vytvoření přírodě blízké protipovodňové úpravy spojené s celkovou revitalizací potoka Jasénky 
v celé jeho délce. Okolí potoka je navrženo k umístění pěšiny (mimo obec) s jednoduchým vybavením pro odpočinek (mimo 
plochy ÚSES). V obci Darkovičky je plocha pro protipovodňové úpravy využita k vytvoření jednoduchého přírodního parku s mož-
ností her u vody (po vyčištění a vyřešení kanalizace Darkoviček). 

Izolační zeleň na okraji sídliště OKD 

 Je navržený cca 25 m široký pás izolační zeleně, který může aspoň částečně eliminovat negativní důsledky provozu této 
stavby.  
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Izolační zeleň tvoří hustý vícepatrový porost, který snáší zastínění a zápoj.  

Západně od okraje sídliště OKD je větší prostorový odstup od budoucí obslužné komunikace. Porost bude vytvořen v řidším 
sponu tak, aby se zde aspoň dočasně mohly zřizovat zahrádky nebo plochy pro venkovní posezení a nenáročné odpočivné 
aktivity a rekreaci. 

Výraznější roli by mohla sehrát plocha č. 77 (východní kraj sídliště), která je dnes jen zatravněna a s jedním výraznější 
terénní modelace (kopec na sáňkování). Zde může vzniknout příjemný park s programem pro děti i starší občany a také počátek 
pěší trasy do nivy p. Jasénky. V budoucnu bude nutné vyřešit toto propojení skrz bariéru silničního obchvatu. 

Území jižně od Hlučína 

Doprovodná zeleň pěších a cyklistických tras 

Doprovodná zeleň je navržena od okraje zástavby od ul. Vinohradské, dále od ul. Dlouhoveská u Domova u Jezera 

Vybrané významné rozvojové plochy 

P/14 Úprava parkoviště před rekreačním areálem Hlučínské jezero  

• Cílový typ zeleně a převažující funkce plochy: C, F   
• Komentář a zdůvodnění návrhu: 
Plocha před vstupem do rekreačního areálu je velmi neutěšená a neposkytuje potřebný stín při parkování, neodpovídá poža-
davků na kvalitní veřejný prostor 

•  Popis návrhu: 
Výsadba pásů stromů do zpevněné plochy parkoviště  

•  Stávající kultura/povrch: 
asfaltové parkoviště 

•  Předpokládané střety a komplikace: 
Vysoká ekonomická náročnost 

P/16 Městský polní sad v Záhumenní 

• Cílový typ zeleně a převažující funkce plochy: A/4, B/1, E 
• Výměra: plocha o velikosti cca 0,66 ha 
• Komentář a zdůvodnění návrhu: 
Velmi pěkné místo pro krátkodobou každodenní rekreaci v kultivované krajině 

• Popis návrhu: 
Původní ovocné odrůdy (vysokokmeny) s doplňujícími ekologickými podpůrnými prvky, menší posezení pro návštěvníky a na-
učný program (plochu je nutné oplotit a provozovat se správcem) 

• Stávající kultura/povrch: 
louka, pole 

• Předpokládané střety a komplikace: 
 Nepředpokládají se, plocha i přístupová cesta jsou v majetku města 

P/17 Přírodní park "U Mlýnské strouhy" 

• Cílový typ zeleně a převažující funkce plochy: A/4, A/3, B/1, E 
• Výměra: plocha o velikosti cca 2,94 ha 
• Komentář a zdůvodnění návrhu: 

Ohrožené přírodní prostředí v blízkosti slepého ramene řeky Opavy /velmi vysoká přírodní hodnota) - nyní se plocha po-
stupně zaváží inertním odpadem - možnost ohrožení spodních vod  

• Popis návrhu: 
Ukončení navážky odpadu a vymodelování terénu do přirozeného tvaru s možností nenáročné a nedevastující krátkodobé 
rekreace (dětské hřiště s přírodními prvky, jednoduché posezení s vyhlídkou na řeku, přírodní revitalizované plochy 

• Stávající kultura/povrch: 
skládka inertního materiálu, keřové skupiny, rumištní plochy 

• Předpokládané střety a komplikace: 
Nesouhlas vlastníků 
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P/18 Park kulturní krajiny v jižní části Hlučínského jezera 

• Cílový typ zeleně a převažující funkce plochy: D, E, F, B/2, A/2 
• Výměra: plocha o velikosti cca 11,25 ha  
• Komentář a zdůvodnění návrhu: 

Možnosti rekreačního zázemí a využití bývalé štěrkovny jsou z této strany jezera malé a nedostatečné 

• Popis návrhu: 
Sezonní parkoviště s MZK, doplnění výsadbou, větší část plochy ponechat jako louku nebo pole. Rozšíření rekreačních 
ploch jen na okrajích a u břehu jezera  

• Stávající kultura/povrch: 
Pole 

• Předpokládané střety a komplikace: 
Nesouhlas vlastníků 

P/19 Jezerní přírodní park 

• Tento návrh je ideovým námětem, který sleduje zejména podporu atraktivnosti vodní plochy se zvýšením její ekologické 
a přírodní hodnoty. Tato atraktivnost by se projevila výrazně také na krajinářských kvalitách území, na které by bylo možné 
navázat další rekreační využití této lokality. 

• Cílový typ zeleně a převažující funkce plochy: E, A/1, B/1, F 
• Výměra: výměra není známa 
• Komentář a zdůvodnění návrhu: 
Malá biologická pestrost a rozmanitost, malá ekologická hodnota, malá krajinářská hodnota vodní plochy, malá rekreační hod-
nota plochy 

• Popis návrhu: 
Vytvoření několika různě velkých ostrůvků s vegetací a možností hnízdění vodních ptáků, vytvoření litorálního pásma, úprava 
břehové linie (větší rozmanitost a vytvoření i poloostrůvků), plochu komponovat s krajinářskými principy s možností průhledů a 
komponovaných scenérií) 

• Stávající kultura/povrch: 
vodní plocha 

• Předpokládané střety a komplikace: 
Vysoká ekonomická náročnost, nesouhlas vlastníků 

3.3. Návaznost na ÚSES a nároky na strukturu zeleně sídla z něj vyplývají 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) se vymezuje podle odborných kritérií a výsledkem je krajinná síť s ekosta-
bilizačními účinky, která je dlouhodobě v krajině respektována. Tato síť je součástí územního plánu, a to umožňuje potřebnou 
koordinaci s dalšími prostorovými nároky na krajinu. 

Systém sídlení zeleně využívá ÚSES především jako přírodní složku, která spoluutváří krajinný ráz a malebnost kra-
jiny.  

Urbanistická struktura města: 

V zástavbě tvoří stěsnaná struktura jen menší část (centrum města) a v obytných čtvrtích je dostatek vegetačních ploch 
(248 ha ploch domů s rodinnou zahradou a 15 ha ploch zahrádkářských osad).  Tím jsou dány úkrytové i potravinové možnosti, 
zejména pro ptáky a drobnější savce. Přírodním prostorem se stává vegetace kolem železnice /na náspu i v zářezu. Rostliny i 
živočichové mohou využívat neudržované plochy zeleně na okrajích města (41ha) a plochy ve výrobních areálech (7,6ha).  

Urbanistická struktura města není zcela kompaktní a místy se vytvořily příjemné enklávy téměř venkovské krajiny uvnitř 
urbanizovaných ploch. Tento charakter má zejména jižní okraj města přecházející do okolí Vinné hory a nivy řeky Opavy, ale i 
v části Rovniny, Jasénka. Bylo by potřebné, aby tato prostorová struktura území byla i v budoucnu při další výstavbě udržována. 
Touto formou uspořádání území je možné velmi výrazně zlepšit i další (f. hygienická, f. psychomatická, f. kulturní) funkce, které 
zkvalitňují život. 

Téměř ideální stav je naopak v části Bobrovníky, kde je obec sice hustě a kompaktně zastavěna, zahrady jsou však 
poměrně velké a přechází velmi často plynule do extenzivní podoby a přírodních ploch. Zastavěnou část obklopuje téměř ze 
všech stran les.  
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Méně příznivou strukturu má část Darkovičky, kde je plocha obytné zástavby velmi kompaktní a přechází velmi 
ostře do intenzivně využívané zemědělské krajiny, která je značně odlesněná. Zde je proto návrh zaměřen na vytvoření izolační 
zeleně, která vytvoří prostorový předěl s příznivějším dopadem na životní prostředí i v případě, že se bude stavět za touto linií. 

 

Územní systém ekologické stability je vymezený v územním plánu v minimálních parametrech (šířka lokálního bioko-
ridoru 15 m, délka biokoridoru 2000 m, velikost lokálního biocentra 3 ha). Z tohoto důvodu navrhuje tato studie, aby na tyto prvky 
navazovaly tam, kde to je možné, plochy přírodní, které budou mít funkci interakčního prvku (IP).  

Interakční prvky se vhodně uplatňují pro společenské využití a je možné je zakládat a utvářet také podle společenských 
a kulturních kritérií (přírodě blízké úpravy, které je možné udržovat v žádoucí podobě, např. květnatá louka, mokřad, rybníček, 
vysokokmeny apod. Jedná se především o trasu kolem potoka Jasénka mezi Darkovičkami a Hlučínem, ale i v dalších místech 
tras biokoridorů ÚSES. 

Návrh také posiluje působení interakčních prvků na biodiverzitu krajiny a schopností retence vody v půdě na plochách 
orné půdy. Na nejvíce ohrožených místech (mikroprameniště, vlhké lokality a místa v dráhách soustředěného odtoku srážek) 
jsou navržené plochy k zatravnění a případnému osázení či spontánnímu zarůstání dřevinami.  

Tím také dojde ke zlepšení krajinného rázu a celkového zkulturnění krajiny kolem sídel.  

Ve struktuře zastavěného a zastavitelného území města je možné ekologické funkce posilovat použitím domácích druhů 
dřevin, dodatečnými podpůrnými opatřeními, např. zvýšení úkrytových možnosti pro ptáky, ježky a další živočichy, odstraňová-
ním bariér pro jejich migraci (betonové zídky v oplocení,  

K posílení ekologických funkcí v krajině je nutné přistoupit také v nivě řeky Opavy. Hlavní prvky ÚSES jsou zde vyme-
zeny již za hranicí zájmového území (ZÚ), ale i v něm jsou možnosti jej dále posilovat. 

Jedná se především o zpřírodnění vodní plochy bývalé štěrkovny a okolí slepého ramene řeky v blízkosti Mlýnské 
strouhy. 

4. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH 

4.1. Kompozičně prostorové schéma systému sídlení zeleně 

Rozvojová osa 1 

a současně jádrovým územím systému zeleně je prostor bývalého zámeckého parku, na který bezprostředně na-
vazuje bývalé zahradnictví (dnes zarostlá parcela se stromy a keři) a další parcela s vegetačním pokryvem (dnes převážně luční 
společenstva).  

Tento prostor souvislé plochy zeleně (šířka se pohybuje od 60 do 140 m, délka je téměř 600 m) vytváří jedinečné 
předpoklady pro efektivní a plnohodnotné použití zeleně. Další výhodou této osy je prostorová návaznost na plochu bývalé 
štěrkovny (dnes rekreační vodní plocha s okolní spontánní vegetací).  

Bezkoliznímu propojení brání dopravní bariéra (ul. Celní) a také plánovaná dopravní stavba s křižovatkou v podobě 
kruhového objezdu. Pro nekolizní křížení chodců a cyklistů by bylo nutné výrazné omezení rychlosti motorových vozidel a další 
doplňující opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti všech účastníků. 

Na tuto rozvojovou i jádrovou zónu navazují plochy kulturní krajiny s velkým podílem travních porostů (louky) a 
rozptýlené zeleně. Toto území tvoří niva řeky Opavy v prostoru Mlýnské strouhy a zasahuje až k okraji zástavby (ul. Dlou-
hoveská, ul. Moravská, ul. Vinohradská. Otevřená zemědělsky využívaná, a přitom pestrá a příjemná krajina přechází ve 
Vinnou horu (ze strany města pozvolně), která je ze strmější strany (západní) zalesněna. 

Rozvojová osa 2 

Na osu 1 navazuje kolmo u hranice historického města v místě ul. Ostravské plocha o šířce cca 100 – 500 m a délce 
600 m,, kterou tvoří okolí Kulturního domu (parkové plochy), sídliště Rovniny až k ul. Seiferta. Území vymezuje ul. Písečná, ul. 
Seifertova a ul. Viléma Balarina. 

 Rozvojová osa 3 

Tu tvoří plocha kolem Červeného kostela, která přechází v úzký pruh kolem ul. Čs. Armády a napojuje se na kolmý 
pás přírodní i městské zeleně kolem železniční trati. 

Za železniční tratí začíná téměř souvislé území sídliště OKD. 

 Mezi okrajem Hlučína a Darkovičkami v současné době neexistuje kvalitní propojení ploch zeleně (jedná se již o otevřenou 
krajinu). Je zde však možnost vytvořit pás přírodních ploch kolem potoka Jasénky (viz kap.1.2.3) 



12 

 

4.2. Propojení jednotlivých ploch zeleně a ostatních přírodních prvků  

Propojení jednotlivých ploch zeleně v současnosti není dosaženo, neboť tomu brání zpevněné plochy, komunikace, 
ochranná pásma inženýrských sítí a stavby. 

Návrh: 

Uliční stromořadí 
• Dlouhodobě usilovat o obnovu nebo novou výsadbu alejových stromů zejména kolem frekventovaných ulic (ul. Ostrav-

ská, ul. Opavská, ul. Čs. Armády, ul. Písečná, ul. Markvartovická, ul. Celní, ul. Eduarda Beneše (jen podpůrná opat-
ření k prodloužení stability stromů).  
Výsadbu není možné nyní provést, neboť tomu brání ochranná pásma technických sítí.  

• V případě ul. Ostravské je prověřit, zda by bylo možné zúžit odstavné pruhy kolem komunikace a stromy vysadit do stá-
vající asfaltové plochy (příprava stanoviště a realizovat další podpůrná opatření - přístup vody a vzduchu). 

• V ostatních případech provést výsadbu do stávajících travnatých pruhů (ochranné pásmo IS prověřit) 

Historická část města 
• preferovat využití popínavých dřevin na fasády domů. S výsadbou musí souhlasit majitel a osvědčilo se použití ovíjivých 

a úponkatých druhů, které potřebují ke svému růstu konstrukci.  Konstrukce musí být odborně připevněna do zdi budovy. 
Přesné podmínky určí specialista podle požadované výšky a charakteru záměru. Výsledkem je „zelená“ fasáda, která ne-
zarůstá do střechy a izolací. Použití popínavých dřevin je velmi efektivním a architektonicky i ekologicky vítaným řeše-
ním v husté městské zástavbě. 

• Tam, kde to je možné podporovat vytváření vegetačních střech, či střešních zahrad.  
Zakládání vegetačních ploch na visutých konstrukcích má mnoho výhod a je technologicky i údržbově zvládnuté. Existuje 
již mnoho firem (i v našem regionu), které s těmito prvky mají dlouholeté zkušenosti. Vegetační střechy mohou být v různém 
sklonu a mohou mít extenzivní (není nutné zalévat, vegetace nezatěžuje nadměrně střešní konstrukci) i intenzivní cha-
rakter. Tento druh zeleně nebyl navrhován, neboť se jedná o poměrně detailní řešení. V centru města je možné o tomto 
způsobu zateplení (včetně využití popínavých dřevin) uvažovat především na veřejných a obecních budovách. 

• Jen výjimečně uplatňovat výsadby v mobilních nádobách. 

4.3. Specifikace a vymezení ploch zeleně dle FKJZ  

stanovení optimální velikosti ploch, navrhované kvantitativní a kvalitativní standardy jednotlivých FKJZ 

Detailní specifikace ploch zeleně dle FJKJZ je obsahem tabulkové části. 

Návrhem byly plochy zeleně a liniové prvky rozděleny podle postavení v systému: 

  

I Významný prvek systému sídelní zeleně 
Do této kategorie byly zařazeny např. plochy a liniová zeleň na hl. náměstí a kolem autobusového nádraží, plochy kolem Čer-
veného kostela, park, ale i rekreační areál Štěrkovny, izolační pásy kolem ul. Ostravská, Alej na ul. Edvarda Beneše apod. 

Celková výměra je 46,1 ha 

 

II Důležitý prvek systému sídelní zeleně 
Do této kategorie byly zařazeny např. plochy zeleně na sídlišti OKD, sídliště Rovniny, menší parkové plochy v centru města, 
neoplocené plochy kolem Štěrkového jezera apod. 

 Celková výměra je 56,9 ha 

 

III Doplňkový prvek systému sídelní zeleně 
Do této kategorie byly zařazeny např. menší plochy kolem komunikací, pásy zeleně na okraji města, mladší stromořadí apod. 

Celková výměra je 24,5 ha 

 

IV Prvek není zařazen do systému sídelní zeleně 
Do této kategorie byly zařazeny např. menší plochy kolem komunikací, pásy zeleně na okraji města, mladší stromořadí apod. a 
omezeně přístupné plochy zeleně. 

Celková výměra je 3,9 ha 
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4.4. Požadavky na vybavenost jednotlivých ploch 

Požadavky na vybavenost jednotlivých ploch byly posuzovány na základě odborného odhadu zpracovatele, a požadavků 
veřejností. 

Požadavky na vybavenost jsou posuzovány u jednotlivých lokalit bodovým způsobem, který posuzuje: 

1 změny nejsou nutné nebo plocha tento typ prvků neobsahuje   

2 změny jsou vhodné   

3 změny jsou naléhavé 

 

Výsledky uvádí Tabulková část. 

Nejnaléhavější potřeba 
doplnění nebo obnovení mobiliáře, herních prvků a případně prvků drobné architektury byla zjištěna u těchto ploch: 

Plocha č. 

4 Sídl OKD - střed 
6 Park.úpravy kolem červ. kostela a polikliniky 

30 Plocha před bývalým kinem 

39 Plocha mezi ul. Hluboká a Na valech 

49 Vnitroblok ul. Zahradní - Dr. E. Beneše 

57 Plocha před žel. nádražím 

61 Plochy zeleně v areálu stadionu 

77 Plocha na okraji sídliště OKD - ul. Hornická 

79 Sídl OKD - vpravo od ul. Čs. armády 

83 Sídl OKD - severní část 

84 Sídliště OKD - jižní část 

87 Sídl OKD - západní část 

90 Sídl OKD - jižní část 

92 Sídl OKD - plocha vstupu z jihu - ul. B. Němcové a ul. Čs. armády 

100 Plochy mezi sídlištěm Rovniny a ul. Písečnou 
103 Jar. Seiferta - Dukelská - Viléma Balarina 
104 Sídliště Rovniny - jih 

171 Malá plocha u odbočky k ul. Pionýrská do Darkoviček 

176 Hřiště mezi domy na ul. A. Dvořáka x Čapkova 

4.5. Požadavky na intenzitu údržby 

Metodický předpis pro údržbu zeleně 
Rozsah a četnost udržovací péče se vyjadřuje kategoriemi intenzity údržby. Ta se zaměřuje zejména na trávníky, neboť ty tvoří 
největší plochy s nejrychlejší proměnou. 

I. třída – zahrnuje zeleň velmi náročnou na údržbu. Jde vesměs o plochy s větším podílem květinových záhonů, s drobnou 
architekturou a kobercovým trávníkem (13 sečí a více). Patří sem tzv. reprezentační zeleň, zeleň u význačných budov, 
centrální plochy městských parků, úpravy náměstí, výstaviště apod.  

II. třída – zahrnuje zeleň středně náročnou na údržbu. Jedná se o zeleň na sídlištích, běžné parkové úpravy apod. Podíl 
květinových záhonů je menší a trávník se udržuje nízký (5 – 12 sečí). 

III. třída – zahrnuje zeleň nejméně náročnou na údržbu. Letničkové záhony a tvarované dřeviny nejsou prakticky zastou-
peny. Trávník je typu parkové louky (1 – 4 seče). Jedná se o větší okrajové plochy zeleně, rekreační parky apod. 

IV. třída – je určena pro údržbu parkových lesů 

 

Doporučené změny udržovací péče  

Udržovací péče je základním a nejúčinnějším nástrojem k dosažení dlouhodobé kvality zeleně v sídlech. Její rozsah a 
intenzita je dána místní zvyklostí, odbornou úrovní pracovníků, ekonomickými možnostmi a celkovou politickou podporou vedení 
města. V návrhu koncepce systému sídlení zeleně jsou u některých ploch návrhy na změnu intenzity udržovací péče.  
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Stávající úroveň byla posuzována dle vzhledu a celkové kvality vegetačních i zařizovacích a provozních prvků.  

Uvedené případy doporučení na změnu jsou uvedeny u jednotlivých ploch v tabulkové části. 

 

 

Nejvyšší požadavky na měnu intenzity údržby mají plochy: 

Plocha č. 

19 Menší neupravená plocha u ul. Zámecká 

30 Plocha před bývalým kinem 

57 Plocha před žel. nádražím 

89 Sídl. OKD - plocha před garážemi 

120 Extenzivně udržovaná plocha mezi ul. Celní a Promenádní 

121 Bývalé zahradnictví 

123 Plocha kolem Motoklubu (ul. Celní) 

127 Neupravená plocha před rekreačním areálem Štěrkovna Hlučín 

135 Plocha před sýpkou u křižovatky ul. Opavská x ul. Čs. Armády 

170 Plochy zeleně mezi rekreačním areálem a potokem Vařešinkou 

5. NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

Návrh rozmístění dřevinných vegetačních prvků je vyjádřen zejména graficky ve výkresové části studie. 

Jejich prostorová struktura je popsána v tabulkové části u jednotlivých hodnocených prvků FKJZ. 

5.1. Kvalitativní znaky sazenic pro výsadby v zastavěné a zastavitelné části území 

Při výsadbě dřevin je nutné používat rostliny zdravé, vitální a bez zjevných chorob a škůdců.  

Nejdůležitější parametry sazenic definuje: 

ČTN – (ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin 

ČSN 464902 – Výpěstky okrasných dřevin, společná a základní ustanovení 

 

Sazenice pro výsadbu ve městě: 

je nutné využívat odborně zapěstované dřeviny, které dobře snášejí přesazení a již po výsadbě jsou schopny plnit alespoň 
minimální prostorové požadavky.  

Proto je důležité, aby již ve fázi plánování a přípravy byla jasně definována velikost a kvalita sazenic, neboť každý prostor 
vyžaduje individuální posouzení. 

 

Standardně je možné určit minimální kvalitativní znaky: 

Pro dřeviny ve městě (parkové plochy, uliční prostor): 

Vysokokmen: 

Používá se pro výsadbu stromořadí a v blízkosti komunikací) 

výška kmene při výsadbě: min. 2,2 m 

průběžný kmen, který se musí opakovaně zvyšovat (nejpozději vždy po 2 letech 

Cílová výška kmene (nasazení koruny):  

trasy pro pěší a cyklisty min. výšky 3 m, komunikace pro motorová vozidla 4,5 m 

Počet přesazení min. 3x, dodává se dle druhu prostokořenný nebo se zeminovým balem krytý jutou a drátěným košem 

Obvod kmene: min. 16-18cm (ve výšce 1 m nad terénem) 

Parkový strom (někdy je uváděn pod názvem solitérní strom): 

Používá se pro výsadbu ve volné prostoru, kde neobtěžuje nízko zavětvené širší koruna. 
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výška stromu při výsadbě: min. 2,5 m 

kmen může být průběžný nebo dle druhu i vícekmenný 

Cílová výška kmene (nasazení koruny):  

Kmen se může postupně zvyšovat s ohledem na potřeby údržby, ale je vhodné jej ponechat co nejdéle v přirozené podobě a 
údržbu přizpůsobit tvaru koruny 

Počet přesazení min. 3x, dodává se dle druhu prostokořenný nebo se zeminovým balem krytý jutou a drátěným košem 

Keře (pro solitérní výsadbu) 

Vzrůstnější keře je vhodné používat pro menší skupiny nebo soliterně.  

výška rostliny při výsadbě: min. 1,5 m 

Počet přesazení min. 3x, dodává se se zeminovým balem krytý jutou, případně i drátěným košem 
Solitérní vzrůst keře se vyznačuje nízko založeno a přirozeně uspořádanou korunou, která bývá víceletá a stabilní. 

Rostlina již dosáhla znaků dospělosti a na stanovišti je již schopna plnit požadované funkce (kompoziční, izolační, prostorotvorná 
apod.). 

5.2. Kvalitativní znaky pro výsadby v nezastavěném a nezastavitelném území 

Kvalita sazenic se zde řídí jinými pravidly než v zastavěném území. Faktor času zde nehraje tak významnou roli, proto se 
velikost a kvalita sazenic přizpůsobuje především podmínkám na stanovišti a ujímavosti bez vysokých dodatečných energetic-
kých vstupů (zalévání, hnojení). 

Výsadby v krajině, zejména liniového typu, je vhodné členit s ohledem na přirozené postavení jednotlivých taxonů v přírodě. 

Dřeviny ekotonů a porostních plášťů, které jsou schopny existovat na otevřených a exponovaných stanovištích, je nutné 
vysazovat opět na okraj porostů. Okraje porostů je proto třeba vytvářet pestré, bohaté a krajinářsky promyšleně. Především však 
v souladu s přírodními zákonitostmi lokality. 

Výsadbový materiál  
 Dřeviny pro výsadby je vhodné získávat zejména z lesnických a krajinářských pěstebních školek. Rostliny nesmí být 
přerostlé a vytáhlé. Jedná se o rostliny 1- 2x přesazované, prostokořenné nebo pěstované speciální technologii “na vzducho-
vém polštáři“, co je metoda, která eliminuje vytváření stáčivých a zakrnělých kořenů. 

5.3. Sortiment kosterních dřevin pro parky a uliční parter 

Sortiment dřevin 
Pro výsadby v parkových plochách a uličním parteru je nutné používat dlouhověkých druhů a odrůd, které mají obdobné 

nároky na stanoviště jako ty, které rostly v přirozených přírodních podmínkách. Toto kritérium je nutné uplatňovat zejména 
v místech, kde lze předpokládat původní půdní horizont a minimum navážek a nepůvodních příměsí.  

Pro vlhčí stanoviště: 
Stromy – Jasan ztepilý, dub letní, topoly, buk lesní, lípa srdčitá, javor klen, olše lepkavá (o. lekavá jen na stanoviště s vysokou 
hladinou spodní vody a na místa, kde není požadavek na dlouhověkost), střemcha hroznovitá a jejich zahradní kultivary 

Keře – svída krvavá, kalina obecná, brslen evropský, líska obecná, hloh obecný a jejich zahradní kultivary 

Pro sušší stanoviště: 
Stromy – habr obecný, dub letní, lípa srdčitá, jeřáb ptačí, bříza převislá, myrobalán, jasan ztepilý, ořešák královský, javor klen, 
olše lepkavá, třešeň ptačí (olše, třešeň, jeřáb, bříza jsou dřeviny s kratší životností a jejich zahradní kultivary  

Keře – hloh jednoblizný, svída krvavá, myrobalán, javor klen, líska obecná a jejich zahradní kultivary 

Při výběru dřevin do městského prostředí (navážky, sucho, prostor mezi budovami, průvany, úpal, dlažba, nedostatek živin 
apod.) je nutno přistoupit i použití introdukovaných druhů a jejich kultivarů. 
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Klimatické nároky dřevin 

Při výběru sortimentu je nutné zejména přihlížet ke klimatickým nárokům taxonů. 

Ty jsou vymezené například podle W. Heinzeho a D. Schreibera z roku 1984. 

Mapa klimatických zón Střední Evropy 

 
 

 

 

Mapa klimatických zón České republiky (převzato z www.treesforthee.com) 
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Informace o klimatických podmínkách Hlučína (6b).  

Klimatická zóna podle 
USDA     Tepota v Celsiích 

4a  -31,7 až -34,4°C 

4b  -28,9 až -31,7°C 

5a  -26,1 až -28,9°C 

5b  -23,3 až -26,1°C 

6a  -20,6 až -23,3°C 

6b  -17,8 až -20,6°C 

7a  -15,0 až -17,8°C 

7b  -12,2 až -15,0°C 
 

Informace o nárocích taxonů je možné zjistit v odborné literatuře a u odborných a zkušených pěstitelů rostlinného materiálu.  

Je nutné projevovat určitou druhovou „zdrženlivost“ a předběžnou opatrnost při použití nevyzkoušených taxonů, a to 
zejména na místa exponovaná, kde stromy musí dlouhodobě plnit funkci prostorotovornou. 

Naopak u dalších vegetačních prvků (trvalky, cibuloviny, keře a byliny) je vzhledem k jejich kratší životnosti je možné 
používat i méně osvědčené druhy a kultivary. 

Pro výsadbu stromů u komunikací platí ČTN 73 6110 Projektování místních komunikací, změna Z1 z února 2010 
(zejména část 13.7., A TP 99, TKP 13 Vegetační úpravy 

Nároky dřevin je však nutné vždy ověřovat na místě, zejména jedná-li se o výsadbu stromořadí nebo výsadbu důleži-
tých solitér. Na stanovištích dochází k mikroklimatickým zvláštnostem, které je možné zjistit předem jen obtížně, nejlépe 
pomocí místních znalců nebo indikátorů (rostliny a další typické projevy, které naznačují vlastnosti stanoviště). 

Velmi obtížně se získávají informace o půdě a přístupu k vodě, a to zejména u nově vzniklých ploch. Vlastnosti půdy je vhodné 
ověřovat i laboratorně nebo aspoň tzv. zkouškou propustnosti půdy pro vodu. 

Proto je velmi důležitá včasná a pravidelná odborná kontrola v době ujímaní. 

 

6. NÁVRH OPATŘENÍ 

• Kvalitní plochy zeleně 

• umístěné na správném místě 

• v účinné velikosti a tvaru 

• vybavené přiměřenými technickými prvky a kvalitním mobiliářem 

• v jedinečném architektonickém celku.  

Tak je možné charakterizovat optimální stav sídelní zeleně, ke kterému je vhodné dlouhodobě směřovat. 

Jak toho ale dosáhnout? 

Zásadním opatřením je vhodná organizační struktura a odborné kompetence pro řízení rozvoje sídla, která vytváří pro 
zeleň vhodné urbanistické podmínky, podporuje vznik kvalitních krajinářsko-architektonických konceptů a vše zavr-
šuje konkrétní podoba zeleně, kterou vytváří lidé ovládající kvalitní zahradnické řemeslo. 

Návrh opatření zahrnuje: 

• Návrh organizační struktury řízení sídelní zeleně 
• Návrh technologicko-provozních opatření a podmínek ochrany zeleně 
• Návrh etapizace obnovy stávajících ploch zeleně 
• Návrh etapizace založení nových ploch zeleně 
• Nároky na zajištění údržby zeleně 
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6.1. Návrh organizační struktury řízení sídelní zeleně 

Podmínky kvalitního rozvoje sídelní zeleně zahrnují tyto úrovně řízení: 

a) Urbanistická úroveň řízení 
Její základní výkonovou a legislativní formou je Územní plán a další územně plánovací nástroje a dokumenty. 
Širší územní souvislosti zásadně ovlivňují možnosti plochy společensky užívat (např. dostupnost, rizika a ohrožení 
vyplývající ze současného a budoucího využívání okolních ploch apod.).  
Územní studie sídlení zeleně je koncepčním typem dokumentace, která slouží všem stupňům úrovně řízení, ale 
nenahrazuje je. 

b) Krajinářsko architektonická úroveň řízení 
Krajinářskou kompozici tvoří proměnlivé vegetační prvky společně s neměnnými prvky technickými (mobiliář, 
cestní síť, stavby, drobná architektura). Plánování vyžaduje důkladné znalosti přírodních procesů a proměn rostlin, 
ale také ovládá principy a metody architektonické tvorby. 
Její programovou formou jsou Studie rozvoje ploch zeleně, která určuje koncept Plánu péče a vychází z Územního 
plánu. 

c) Provozně technická úroveň řízení 
Péče o plochy zeleně musí vycházet z řemeslně kvalitní zahradnické praxe a dovedností, které efektivně usměrňují 
plochy k dlouhodobým pěstebním a kompozičním cílům. 
Její programovou formou je Plán péče, který se pravidelně aktualizuje (cca 1x za 5-7 let).  
Plán péče vzniká na základě komplexního zhodnocení současného stavu a definuje potenciál, který současný stav 
vytváří. 

Všechny uvedené podmínky řízení rozvoje by měly tvořit vzájemně provázanou a hierarchicky rovnoprávnou organizační 
strukturu. 

6.2. Návrh technologicko-provozních opatření a podmínek ochrany zeleně 

Stávající zeleň je jediným existujícím prostředkem a nástrojem k naplňování společenských cílů zeleně ve městě. 

I když jsou aktuální plochy zeleně v, jakkoliv nevyhovujícím stavu a rostliny nemají vhodné prostorové i životní podmínky 
k uplatnění své jedinečnosti a nezastupitelnosti, jedná se o reálné prvky.  

• Mladé rostliny, které vysadíme se nejprve musí na stanovišti stabilizovat a aklimatizovat. V této fázi je nezbytná dobrá 
následná péče, která se nazývá dokončovací. Pokud je nedostatečná, dochází k velkému úhynu rostlin a cílů se do-
sahuje až za mnohem delší čas a vyšší náklady. Toto období trvá 3-5 let. 

• Následující fáze růstu se označuje jako dospívající a rostliny v této době často rychle nabývají objemu a roční přírůstky 
jsou maximální. Rostliny jsou v této době vitální, listy jsou velké a celkově rostliny „kypí zdravím“. Toto období trvá 5-10 
let 

• V další fázi života se již jedná o dospělého jedince, který v této podobě vytrvává po velmi dlouhou dobu. Rostlina dosáhla 
svých charakteristických rozměrů a vzhledu a teprve nyní můžeme plně využívat všeho, co nám je schopná poskytnout. 
Toto období trvá 30, 50 i více než 100 let. 

• Pokud rostlina na stanovišti dosáhne vrcholu dospělosti, začínají se u ní projevovat příznaky stárnutí. Tuto fázi označujeme 
jako fázi odumírání a degradace. Jako u všech živých organismů však k těmto projevům může docházet mnohem dříve, 
než by odpovídalo věku rostliny. 
Pokud se rostlina nachází v této fázi, dochází k nenadálým a nepředvídatelným projevům, které mohou být i pro člověka 
smrtící (např. při pádu silných větví pod vlivem houbových chorob). Toto období může trvat velmi dlouhou dobu (10-30 let, 
podle druhu poškození a druhu). 
 
V celkovém úhrnu je nutné nejprve téměř 20 let počítat s omezenou velikostí a výrazností především stromů v prostoru.  
Následně je k dispozici minimálně 40-70 let života rostlin, kdy se uplatní v plném rozsahu.  
Při špatné péči a výběru místa i druhu je však toto období mnohem kratší. 
 

Pokud tedy plánujeme použití rostlin, musíme s těmito podmínkami počítat nejlépe už ve fázi plánování. 
Proto je nutné, aby plochy pro uplatnění zeleně byly, pokud možno ve městě dlouhodobě stabilní. 
 
Spontánní zeleň  
spontánní zeleň má při plánování a použití ve městech stále větší význam, neboť v mnoha případech je vitálnější a roste i 
tam, kde bychom sami nedokázali rostliny vysadit. I tuto zeleň je vhodné zahrnout do rozvojových cílů. 
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Podpůrná opatření 

V návrhové části tabulky jsou kromě jiného popsány zkratkovitě doporučená podpůrná opatření ke zlepšení podmínek pro 
život rostlin. 
 
Přehled zkratek pro podpůrná opatření: 

zlepšení zasakování a využití srážkové vody pro vegetační prvky VODA_S 

přeložky inženýrských sítí IS 

podpora ekologických funkcí veget. prvků EKO 

zlepšení půdní struktury v kořenovém profilu PŮDA 

podpora biodiverzity BIO 

ochrana proti účinkům posypových materiálů SŮL 

závlaha dřevin i trávníků (trvalý rozvod napájený užitkovou vodou) VODA_Z 

ochrana kořenového prostoru před zhutněním KOŘENY 

 

Jedná se o systémová opatření, která je nutno plánovat dlouhodobě. Úplný přehled navržených opatření je uvedený v tabul-
kové části studie.  

Opatření reagují na aktuální stav prvku FKJZ a také na společenský význam lokality a širší urbanistické souvislosti.  

Určujícím kritériem je Postavení prvku v systému sídlení zeleně. (viz kap. 1.1 Metodika). Důležitým podkladem pro roz-
hodování je definování Funkčního typu prvku FKJZ.  

Navržená opatření je nejobtížnější prosadit a realizovat. 
Proto je v návrhové části popsána a odhadnuta Investiční a plánovací činnost, která zahrnuje: 

• Investiční prioritu – vyjadřuje časový a věcný odhad, zda je do 5 let nutné realizovat investiční činnost. 
• Investiční náročnost – vyjadřuje odhad finanční náročnosti investice. Je vyjádřena v odhadu nákladů na jednotku 

plochy (Kč/ha) 
• Charakter plánovací činnosti – vyjadřuje, zda je nutná běžná oprava, částečná proměna nebo komplexní proměna 

plochy. 
 

ULIČNÍ STROMOŘADÍ 

Velká pozornost uličním stromořadím je přirozená, neboť výrazně ovlivňují kvalitu uličního prostoru i cest ve volné 
krajině. O to více je varující, že ve většině ulic města i městských částí není dostatečný prostor pro růst stromů.  

Potřebný prostor zabírají předzahrádky, ochranná pásma inženýrských sítí a zejména šířka komunikací.  

Pro stromy, které budou vysazovány v blízkosti komunikací a v zadlážděném nebo jinak omezeném půdním prostoru je 
nutné zajistit alespoň minimální požadavky na kvalitu a objem půdy. 

Rozsah a parametry těchto podmínek jsou doposud stále ve fázi výzkumů. Proto je nutné spoléhat se také na vlastní poznatky 
a „doufat“, že nás stromy zase mile překvapí, co všechno ještě snesou bez zřetelné újmy.  

Přesto je však nutné hledat stále přesnější metody pro zjišťování především pevnostní a bezpečnostní stability kmene a 
kosterních větví, neboť právě jejich totální deformací může dojít i k úmrtí lidí a rozsáhlému poškození majetku. 

 

Doporučené technologie a objemy půdy jsou ideálním stavem, který v současnosti lze jen ojediněle a obtížně dosáh-
nout. Přesto může být dobrým orientačním vodítkem pro jednání a přípravu stanovišť, či úpravu stanovišť již rostoucích stromů. 
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Příklad technického řešení pro výsadbu stromů v zadlážděných plochách 

6.3. Pořadí důležitosti obnovy stávající zeleně (etapizace opatření)  

6.3.1. Metodika hodnocení 
Systém sídelní zeleně tvoří velmi rozmanitá mozaika ploch, které mají různou velikost, tvar a společenský i enviromen-

tální význam.  

Bylo evidováno 177 stávajících ploch zeleně (plocha č. 109 byla po revizi vyřazena ze seznamu ploch a nebyla dále 
hodnocena) a 37 stávajících stromořadí). 
 
Pro objektivnějšímu posouzení pořadí důležitosti byla vytvořena metodika hodnocení, která zohledňuje celospolečenský vý-
znam a současný stav lokality. 

Pro posouzení byla použita tato kritéria: 

1. Navržené postavení prvku v systému sídelní zeleně (společenský význam) 
2. Rozsah a intenzita navržených změn (kompoziční, provozní, užitné, krajinářsko-architektonické) 
3. Environmentální význam plánovaných změn (dopad na klimatické změny, psychosomatické účinky, vliv na 

životní prostředí) 
4. Investiční priorita (společenská nutnost investic) 

Tento výčet kritérií je samozřejmě jen orientační pomůckou, která se snaží postihnout zásadní vztahy a širší odborné i 
společenské souvislosti.  
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Je však zcela logické, že každá lokalita a lidé žijící v ní mají své oprávněné priority, které nemusí vždy zcela kopírovat 
priority celoměstské založené na odborném názoru. 

Proto je nutné obnovu ploch zeleně upřesňovat nejen na základě odborných kritérií, ale také ve spolupráci s místními občany 
a politiky.  

Plochy a linie s nejvyšší prioritou obnovy – 1. pořadí 
Tvoří základní databázi pro veřejnou diskusi a přípravu investičních akcí.  
Neznamená to automaticky, že všechny tyto plochy je bezpodmínečně nutné okamžitě obnovit. Je však vhodné se těmito plo-
chami podrobněji zabývat.  
Plochy a linie s vysokou prioritou obnovy – 2. pořadí 
Také tyto plochy je nutné sledovat, protože se může jejich stav nebo význam rychle změnit a bude nutné zařadit do 1. pořadí 
s nejvyšší prioritou.  

Plochy a linie s nízkou prioritou obnovy – 3. pořadí 
Seznam tvoří plochy převážně menší výměry, neproblematické, nižšího společenského významu, případně v nedávné době 
obnovené, nebo v místech, kde nemohou z podstaty výrazněji ovlivňovat své okolí.  

Pro tyto plochy je nutné zajistit odpovídající kvalitní péči, která často i bez zvýšených investičních nákladů zvýší celkový 
význam lokality. 

Ad 1) Postavení prvku v systému sídelní zeleně (společenský význam) 

Kritérium objektivizuje význam hodnocené plochy nebo linie zeleně z hlediska celkového systému sídelní zeleně.  

Nejvyšší priorita – 1. pořadí 
Zeleň má pro své mimořádně výhodné umístění, velikost, urbanistické i krajinářské kvality a možnosti dalšího rozvoje zásadní 
postavení v systému sídlení zeleně. Plochy i liniová zeleň umožňují každodenní a společensky plnohodnotné zážitky a 
aktivity nebo svým vlivem výrazně zlepšují okolní prostředí.  
Pro svou kvalitu, umístění a urbanistické souvislosti jsou v místě a čase nenahraditelné. 
V analytické části hodnocení je označena symbolem I. 
Vysoká priorita – 2. pořadí 
Zeleň má pro své umístění, velikost, dostupnost a uspořádání a kvalitu důležité postavení v systému sídelní zeleně.  
Plochy i liniová zeleň umožňují každodenní a společensky plnohodnotné zážitky a aktivity nebo svým vlivem výrazně 
zlepšují okolní prostředí.  
Pro svou kvalitu a umístění jsou v místě a čase obtížně nahraditelné. 
V analytické části hodnocení je označena symbolem II. 

Nízká priorita – 3. pořadí 
Zeleň má pro své umístění, dostupnost, velikost a kvalitu doplňkové postavení v systému sídelní zeleně. Přesto se významně 
se podílí na kvalitě svého okolí a spoluutváří jedinečný charakter sídla.  
Tyto plochy a linie jsou nahraditelné nebo postradatelné. 
V analytické části hodnocení je označena symbolem III a IV. 

Ad 2) Rozsah a intenzita navržených změn (kompoziční, provozní, užitné, krajinářsko-architektonické)  

Kritérium reaguje na souhrnné zhodnocení současného stavu dílčích prvků (stromy, keře, trávníky, technické prvky) u jed-
notlivých ploch stávající zeleně a charakteru jejich změny   

Nejvyšší priorita – 1. pořadí 
Změny vegetačních prvků (kácení, dosadby, úpravy ploch), zařizovacích a doplňkových prvků (komunikace, zpevněné plochy, 
drobná architektura, mobiliář) i udržovací péče jsou nezbytné a naléhavé. Zařazení do této priority je možné i v případě, že se 
jedná jen o dílčí, ale výrazný problém.  
V analytické části hodnocení (kritérium 21–28) převažuje hodnocení 3 body. 
Vysoká priorita – 2. pořadí 
Změny vegetačních prvků (kácení, dosadby, úpravy ploch), zařizovacích a doplňkových prvků (komunikace, zpevněné plochy, 
drobná architektura, mobiliář) i udržovací péče jsou vhodné.  
V analytické části hodnocení (kritérium 21–28) je převažuje hodnocení 2 body. 
Nízká priorita – 3. pořadí 
Změny vegetačních prvků (kácení, dosadby, úpravy ploch), zařizovacích a doplňkových prvků (komunikace, zpevněné plochy, 
drobná architektura, mobiliář) i udržovací péče nejsou nutné.  
V analytické části hodnocení (kritérium 21–28) převažuje hodnocení 1 bodem. 
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Ad 3) Environmentální význam plánovaných změn (dopad na klimatické změny, psychosomatické účinky, vliv na 
životní prostředí) 

Kritérium „Enviromentální význam plánovaných změn“ cíleně posiluje společenské důsledky a účinky, které se označují 
jako „ekosystémové služby“. Těmito schopnostmi v sídlech disponují pouze biologicky aktivní plochy a pro kvalitu života 
člověka jsou nenahraditelné.  

Jedná se např. o vliv na evapotranspirační systém (zasakování, vypařování vody), ochlazování ploch ve městě v ob-
dobí vegetace, „zpřírodnění“ technických prvků, vytváření a posilování psychicky pohodových účinků, čištění vzduchu, posilování 
Genia loci (ducha místa), které vzniká z jedinečnosti a nezaměnitelnosti v harmonicky uspořádaném prostoru.  

Nejvyšší priorita – 1. pořadí 
Environmentální význam úprav plochy je možné zásadně zvýšit, navíc mohou být dlouhodobé, i když může dojít na pře-
chodnou dobu i ke snížení environmentálního významu. 

Vysoká priorita – 2. pořadí 
Environmentální význam úprav plochy je možné zvýšit, ale ne zcela zásadně. Může se jednat i o efekty krátkodobějšího, či 
přechodného charakteru, které by se však měly projevovat velmi brzy.  

Nízká priorita – 3. pořadí 
Environmentální význam úprav plochy se navrhovanými opatřeními nezvýší, nebo naopak i dlouhodobě zhorší. 

Ad 4) Investiční priorita (společenská nutnost investic) 

Toto kritérium vyjadřuje kvalifikovaný odborný odhad, který souhrnně shrnuje stav plochy a investiční (společenskou) nalé-
havost k provedení nezbytných změn. 

Nejvyšší priorita – 1. pořadí 
do 5 let je nezbytná investice 
V analytické části hodnocení (kritérium 29) jsou přiděleny 3 body. 
Vysoká priorita – 2. pořadí 
do 5 let je vhodná investice 

V analytické části hodnocení (kritérium 29) jsou přiděleny 2 body. 
Nízká priorita – 3. pořadí 
do 5 let není nezbytná investice 

V analytické části hodnocení (kritérium 29) je přidělen 1 bod. 

6.3.2. Výsledky hodnocení  

1. pořadí důležitosti obnovy – stávající plochy a linie 
Toto hodnocení bylo přiřazeno 9 plochám a 1 stromořadí 

  

č.
 p

lo
ch

y 

Lokalita 

Vý
m

ěr
y 

(m
2)

 
 

p
o

řa
d

í 
p

ri
o
ri

ty
 

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

Celkové zhodnocení navržených opat-
ření 

3 Plochy kolem bus nádr. 541 1. mnoho zadlážděných ploch, malé stromy, malé 
prostorové možnosti pro výraznější mikroklima-
tické a architektonické funkce zeleně  

Do nástupního prostoru vysadit vzrostlé 
stromy-velikost koruny min 9 m výšky a 8 m 
šířky (nutno vytvořit dostatečný prostor pro ko-
řeny a zajistit jejich závlahu) 

6 Park. úpravy kolem červ. kostela a 
polikliniky 

7 491 1. cesty, porosty, mobiliář, koncepce-plocha v re-
konstrukci 

již zpracovaný komplexní projekt obnovy  

15 Plochy uvnitř zámeckého areálu 3 444 1. Bez programu, chybí propojení s parkem, do-
prava příliš dominuje 

Plocha potřebuje celkové architektonické ře-
šení a doplnění keřového patra směrem k sil-
nici 

100 Plochy mezi sídlištěm Rovniny a ul. 
Písečnou 

12 823 1. Cenná plocha dostatečné velikosti a umístění Rozvojová plocha, alespoň část je vhodné vě-
novat zeleni 

113 Pruhy trávníku ul. Opavská u vjezdu 
do města (před HZS MSK) 

1 253 1. Pruhy trávníku u silnice, v některých místech ros-
tou stromy 

Cílem je výsadba oboustranné aleje s použitím 
středně vzrůstných taxonů (cílová výška 9-
12m) - důstojný vjezd do města 
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510 Oboustranné stromořadí na ul. Pí-

sečné 
1 462 1. Důležitá alej, vysoké stromy dožívají, jasany v 

přímém konfliktu s dopravním řešením chodníků 
Řešit ulici jako celek. Obnova stromořadí je žá-
doucí i v části, kde je původní prostor zadláž-
děný. Výměnu dožívajících stromů provádět v 
ucelených úsecích. Plán obnovy aleje je dlou-
hodobý, ale důležitý 

 

2. pořadí důležitosti obnovy – stávající plochy a linie  
Toto hodnocení bylo přiřazeno 54 plochám a 8 stromořadím.  
Zbývající plochy (114) a linie (28) byly zařazeny do 3. pořadí důležitosti obnovy. 

119 Plocha mezi ul. Celní a Domem U je-
zera 

3 570 1. Plocha ohrožena dle ÚP - kruhový objezd, vyús-
ťuje zde silný pěší a cyklo trasa. Nutné celé řešit 
citlivěji k chodcům i cyklistům 

Min. cílem je výsadba aleje kolem ul. Celní 

121 Bývalé zahradnictví 8 871 1.   Rozvojová plocha, plocha nepatří obci 

125 Pás mezi ul. Celní  a Dětským ran-
čem 

1 304 1. Plocha ohrožena dopravními plány Cílem je výsadba aleje v blízkosti chodníku a 
silnice 

126 Rekreační areál Štěrkovny 143 740 1.   Vypracován projekt veg. úprav, který by bylo 
třeba výrazně doplnit a zkvalitnit, plochou pro-
chází ÚSES 
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16/ Předpoklady plochy k plnění funkce 
(urbanistické / prostorové / technické) - 
konflikty a střety 

Celkové zhodnocení navržených opat-
ření 

2 SÚ u bus nádr. 581 2. nekonfliktní vztah, plochy celoplošně osázené, 
doplněné stromy a jedn. keři - příjemné místo 

V ploše je vhodné doplnit vzrostlé stromy do 
zpevněných ploch (stínění a vytvoření měst-
ského prostředí v místě velmi otevřeného pro-
stranství 

4 Sídl OKD - střed 14 724 2. park uvnitř zcela zapojený, stejnověký bez vyba-
vení a programu 

Plocha nevyžaduje okamžité pěstební zásahy, je 
však vhodné doplnit plochy o mobiliář a zvýšit ar-
chi úroveň prostoru  

7 Plochy kolem polikliniky 2 026 2. bez koncepce, málo repre, bez elegance již zpracovaný komplexní projekt obnovy  

9 Větší plocha u křižovatky bus nádr. 2 944 2. bez funkce, zvětšuje už tak velký prostor  Stromy na okraji plochy dožívají, pro řešení plo-
chy je nutno vytvořit zadání 

11 Protáhlá plocha u křižovatky s bus 
nádr. 

1 811 2. Zcela nefunkční, nutné předělat i provozně Celková úprava včetně doplňujících opatření a 
dopravního řešení 

12 Městský park mimo části izolační 22 480 2. Hřiště uprostřed, plocha je velmi špatně pří-
stupná pěším, zejména horní část, vegetační 
prvky ve velmi dobrém stavu 

Nejvýznamnější plocha potřebuje zásadní urba-
nistické řešení včetně navazujících ploch a tras. 
Jedná se o důležitou cílovou i tranzitní plochu 

17 Plochy před zámkem a DDM 1 695 2.   bez výrazných změn a priorit 

19 Menší neupravená plocha u ul. Zá-
mecká 

191 2. Neupravená plocha neupravená plocha potřebuje úpravu 

20 Upravené plochy a stromy u kostela 
sv. J. Křtitele 

484 2. Dožívající zeleň nutná celková rekonstrukce výsadeb, včetně 
ploch pod stromy u kostela, zmenšit podíl zpev-
něných ploch 

22 Ochranný pás u ul. Ostravská 1 755 2. Zatím mladý pás dřevin, později doplnit keřovým 
patrem 

Nutná vícepatrová výsadba 

23 Ochranný pás u ul. Ostravská 2 098 2. Místy přehoustlý porost vyžadující pěstební opat-
ření 

 Pěstební probírky 

26 Velká volná plocha u křižovatky ul. 
Ostravská, ul. Písečná 

4 363 2. Nyní bez programu a funkce Rozvojová plocha, alespoň část je vhodné věno-
vat zeleni 

30 Plocha před bývalým kinem 1 018 2. Zcela nefunkční, nutné předělat i provozně Nutná celková obnova v návaznosti na úpravu 
celého prostoru 

32 Plocha před hřbitovem 619 2. Neodpovídá významu, příliš zakrývá vchod Výsadba potřebuje odborný pěstební a výchovný 
zásah 

33 Městský hřbitov v centru 14 463 2. nedostatek ploch pro zeleň Návrh výsadby menších stromů do plochy cest 

39 Plocha mezi ul. Hluboká a Na valech 872 2.   Nutná celková revitlaizace plochy včetně cest a 
mobiliáře 

43 Plocha před MŠ na ul. E. Beneše 365 2.   Možné zvýraznění solit. atraktivním keřem 

44 Plocha u Policie ČR 782 2.   Jen pěstební zásahy 

49 Vnitroblok ul. Zahradní - Dr. E. Be-
neše 

1 617 2. Úprava parkování zcela vytlačila společenské 
funkce dvora 

Úpravy zaměřit na stav stromů a mobiliář pro 
obyvatele  

57 Plocha před žel. nádražím 1 573 2. Velmi neutěšené, nutno řešit architektonicky a 
urbanisticky, aby se zvýšil význam plochy 

Zeleň řešit současně s celým prostorem před ná-
dražím 

61 Plochy zeleně v areálu stadionu 9 210 2.   Zachovat stávající zeleň a u nových staveb dbát 
na dostatečné množství nových vzrůstných 
stromů 
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71 Plochy kolem ul. od křižovatky ul. 
Ostravská a Markvartovská 

13 587 2. Plochy bez dřevin.  Především výsadba stromořadí u silnice 

77 Plocha na okraji sídliště OKD - ul. 
Hornická 

9 796 2. Nemá program, vhodné využít k parku a prů-
chozí vycházkové trase 

Zatím jen udržovat stav, není v majetku obce, 
ale cenná plocha pro menší park a průchozí plo-
cha do krajiny 

79 Sídl OKD - vpravo od ul. Čs. armády 22 358 2. Chybí větší archi úroveň a místa k setkávání, 
ohrožena výstavbou obchvatu, malá rozmanitost 
prostoru 

Celková revitalizace veřejného prostoru 

81 Sídl OKD - pás kolem Čs. armády 3 865 2.   Doplnit výsadbu další řady stromů (i dvojřadu) 

83 Sídl OKD - severní část 13 330 2. nevhodně trasované nadzem. Sítě, ohrožená vý-
stavbou obchvatu 

Celková revitalizace veřejného prostoru 

87 Sídl OKD - západní část 11 590 2.   Celková revitalizace veřejného prostoru 

89 Sídl OKD - plocha před garážemi 1 288 2. Hrůza, na nevhodném místě a velmi neutěšené Založit trávník neb o nenáročnou nízkou zeleň 

90 Sídl OKD - jižní část 14 752 2. Chybí větší archi úroveň a nevhodná návaznost 
na soukromé zahrady 

Celková revitalizace veřejného prostoru 

92 Sídl OKD - plocha vstupu z jihu - ul. 
B. Němcové a ul. Čs. armády 

964 2. Neupravená, dožívající, nefunkční plocha Obnova parkové plochy včetně mobiliáře 

94 Sídliště Rovniny u Kulturního domu 9 517 2.   Revitalizovaná plocha, možné realizovat pod-
půrná opatření 

97 Parkově upravená plocha s plasti-
kou - ul. Písečná 

950 2.   Nutná rekonstrukce veget. Prvků 

102 Sídliště Rovniny - střed 17 083 2. Chybí domy i archi prostor, možná náměstí, par-
ter 

Celková revitalizace veřejného prostoru 

103 Jar. Seiferta - Dukelská - Viléma Ba-
larina 

13 393 2. Plány na zahuštění výstavby Chybí program pro využití volného času 

104 Sídliště Rovniny - jih 22 949 2.   Chybí program pro využití volného času 

120 Extenzivně udržovaná plocha mezi 
ul. Celní a Promenádní 

12 066 2. Rozvojová plocha Rozvojová plocha, zatím není prioritou 

123 Plocha kolem Motoklubu (ul. Celní) 1 323 2.   Celková revitalizace plochy 

124 Areál Dětského ranče Hlučín u ul. 
Celní 

54 531 2. Plocha ohrožena dopravními plány Zatím bez naléhavosti, významná rozvojová plo-
cha, plochou prochází ÚSES 

127 Neupravená plocha před rekrea. are-
álem Štěrkovna Hlučín 

13 227 2. Izolační zeleň u cesty nutno zachovat Je důležité zachovat prostor pro izolační zeleň u 
silnice 

129 Dětské hřiště ul. Požárnická - Bob-
rovníky 

8 090 2. Chybí zeleň Doplnit stromy a keře 

131 Bobrovníky, plocha s křížem na kři-
žovatce ul. Lesní x ul. Osvoboditelů 

813 2.   Jediné volné místo pro menší úpravu (např. jako 
sad původních ovoc. Stromů) 

137 Vnitroblok u ul. Čs. Armády naproti 
polikliniky 

5 465 2.   Udržovat stav 

142 Pás zeleně - ul. Ostravská v blízkosti 
křižovatky s ul. Rovniny 

1 877 2.   Svah doplnit o nízké a atraktivní rostliny 

144 Travnatý pás - ul. Jar. Seiferta x ul. 
Rovniny 

486 2.     

150 Zahrada MŠ v Darkovičkách 3 554 2.   Je nutná redukce keřů 

152 Travnaté plochy kolem Jasénky v 
Darkovičkách 

4 101 2.   Rozvojová plocha pro přírodní plochu s jednodu-
chým vybavením a protipovodňovou úpravou 

157 Travnaté plochy u hřiště v Darkovič-
kách 

1 244 2. Tlak na přeměnu plochy v parkoviště Udržovat stav 

169 Plochy kolem jezera z jihovýchodní 
strany 

142 220 2. Část plochy v sousedním katastru (Dobroslavice) Důležitá rozvojová plocha - je nutné vypracovat 
studii a teprve následně projekt (pruh kolem je-
zera nechat jako plochu přírodní), cyklostezku 
vést po hrázi, kolem břehu jen pěšinu, která ne-
bude vedena stále těsně u břehu - jen v někte-
rých místech) 

170 Plochy zeleně  mezi rekrea. Areálem 
a potokem Vařešinkou 

167 056 2. Pro plochu je nutné zpracovat projekt s ohledem 
na ekologické funkce (ohroženo stavebními a do-
pravními plány) 

Důležitá rozvojová plocha - je nutné vypracovat 
studii a teprve následně projekt (nutno domyslet 
poměr ploch přírodních, přírodě blízkých a nepří-
rodních), nepředimenzovat kapacitu parkovišť,  

171 Malá plocha u odbočky k ul. Pionýr-
ská do Darkoviček 

574 2. Chybí vhodné zařízení a úprava, ohroženo ob-
chvatem 

Možná odpočívka s doplněním lavičky a úpravou 
plochy 

172 Pásy zeleně kolem ul. Pionýrská do 
Darkoviček 

5 815 2. Ohroženo obchvatem, chybí posezení Udržovat stávající zeleň (kolize s plynem), vyba-
vit trasu lavičkami 

174 Neoplocené rekreační plochy u Štěr-
kovny 

108 624 2. Ploše je nutné dát jasný a krajinářsky i ekolo-
gicky hodnotný program s rekreačním využitím 

Důležitá rozvojová plocha - je nutné vypracovat 
studii a teprve následně projekt (nutno domyslet 
poměr ploch přírodních, přírodě blízkých a nepří-
rodních), pruh kolem jezera nechat jako plochu 
přírodní), cyklostezku vést po hrázi, kolem břehu 
jen pěšinu, která nebude vedena stále těsně u 
břehu - jen v některých místech 
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6.4. Pořadí důležitosti založení nových ploch zeleně  

Bylo navrženo 23 ploch pro založení zeleně a 39 nových alejí. Na všech navržených lokalitách neexistuje v současné době 
kvalitní vegetace, která by byla základem pro žádoucí funkce zeleně. 

Protože se převážně jedná o rozlehlé plochy, je vhodné zeleň zakládat přírodě blízkými technologiemi, které jsou fi-
nančně podstatně levnější. Tato výhoda je částečně eliminována delším časem, který zeleň potřebuje k plnému rozvoji svých 
vlastností.  

Tato nevýhoda je však relativní, neboť i počáteční fáze „renaturalizace“ jsou pro veřejnost přitažlivé a zajímavé. Navíc se 
dají kombinovat se zakládáním bylinných společenstev, která jsou atraktivní a biologicky účinná již brzo po svém umělém 
založení. 

V lokalitách, která jsou navržené v těsné blízkosti domů a ploch pro bydlení, je však vhodné využívat také zahradnické 
technologie výsadby a zakládání zeleně, které umí časovou prodlevu zkrátit použitím předpěstovaných starších sazenic. 

Založení ploch je možné popsat jen rámcově, protože na rozdíl od stávajících ploch zeleně není na co navazovat (současný 
stav je zcela nevyhovující). 

Pro určení pořadí důležitosti nově zakládaných ploch zeleně neexistuje žádná vhodná metodika. Je však možné (ob-
dobně jako při hodnocení pořadí důležitosti stávajících ploch zeleně) vycházet z celospolečenského efektu (krátkodobého i dlou-
hodobého), který ještě více upřednostňuje environmetální a ekologické účinky zeleně. 

Vhodným postupem při stanovení pořadí důležitosti může být zakládání nových ploch tam, kde je stávající prostředí 
v nejméně vyhovujícím stavu (odlesnění, dopravní zatížení, neutěšenost a fádnost krajiny), případně tam, kde se očekává 
významné zhoršení současného stavu (např. vedením silničního obchvatu). 

1. pořadí důležitosti obnovy – nové plochy a stromořadí 
Mezi lokality s nevyšší prioritou založení (1. pořadí) bylo zařazeno 9 ploch a 17 stromořadí. 

č.
 p

lo
ch

y 

Umístění/ název 
lokality 

cílový typ 
zeleně a její 
převažující 

funkce 

prostorové 
parametry  Zdůvodnění návrhu Popis návrhu Stávající 

kultura 
Předpokládané 

střety a komplikace 

P/2 Izolační pás na 
severní a západní 
hranici sídliště OKD 

D, AB, E, F pás o šířce 
min. 20 m po 
obvodu hranice 
sídliště 

Odclonění od vlivu plánované 
silnice, izolační funkce 

Řídce rozmístěné vzrůstné 
stromy s využitím plochy pod koru-
nami (rekreace, zahrádky, izolační 
zeleň, umístit vycházkovou trasu) 

pole, za-
hrádky 

Nesouhlas vlastníků 

P/4 Izolační pás na 
severní a východní 
hranici sídlišt OKD 

D, E, F pás o šířce 
min. 25 m po 
obvodu stávají-
cích zahrad 

Odclonění od vlivu plánované 
silnice, izolační funkce 

Izolační zeleň (vícepatrová, s 
účinky proti hluku a prachu) 

pole Nesouhlas vlastníků 

177 Pruhy trávníku - ul.Čs. Armády (od 
křižovatky k mostu) 

1 086 2. Plocha souvisí s alejemi 522, 523, 524, stromo-
řadí kvalitní, ale s nedostatečným prostorem pro 
kořeny, v části úseku chybí 

Cílem je obnova a doplnění stromořadí (mimo 
část, kde navazuje na park u Červeného kostela; 
je nutné prověřit prostorové parametry, IS a 
příapdně zúžit vozovku, nebo chodníky vést ji-
nudy 

178 Pruhy trávníku - ul.Čs. Armády (od 
mostu k točně MHD) 

991 2. Plocha souvisí s alejí č. 526, stromy nyní jen v 
jednom úseku, nevhodného druhu (nízké kulo-
vité), na většině úseku chybí, prostor pro do-
sadbu jen na začátku (prověřit IS) a dále jen 
velmi úzký pruh (nutno vytvořit prostor pro ko-
řeny) 

Cílem je obnova a doplnění stromořadí; je nutné 
prověřit prostorové parametry, IS a vytvořit pod-
mínky pro růst stromů střední velikosti 

513 Pás izolační zeleně kolem ul. Os-
travská v parku 

283 2.   Za cca 3-5 let dokončit výměnu jehličin za ke-
řové patro 

515 Stromořadí mezi parkem a ul. Celní 
v blízkosti křižovatky 

74 2. Oddělené od parku, dožívající dřeviny, špatné 
chodníky 

Odstranit a novou výsadbu řešit v návaznosti na 
celé řešení parku (důležitá je podpora izolační 
funkce) 

517 Torzo stromořadí u silnice (ul. Os-
travská) 

302 2.   Udržovat stromy a dosázet stromořadí v chybějí-
cích úsecích 

518 Pravá strana stromořadí u Mlýnské 
strouhy 

181 2. krásná, ale dožívající alej Ošetřovat a stromy udržet co nejdéle na stano-
višti bezpečné 

519 Levá strana stromořadí u Mlýnské 
strouhy 

168 2. krásná, ale dožívající alej Ošetřovat a stromy udržet co nejdéle na stano-
višti bezpečné 

520 Mladá výsadba - ul. Opavská levá 
strana (od města) 

131 2.   Taxon není vhodný, nahradit vzrůstnějším spo-
lečně s výměnou stromů na druhé straně silnice 

521 Stromořadí starších javorů kulovi-
tých - ul. Opavská (pravá strana ) 

148 2. malé stromy, velký spon, nevhodné druhy u 
vjezdu do města 

Taxon není vhodný, nahradit vzrůstnějším spo-
lečně s výměnou stromů na druhé straně silnice 

526 Stromořadí - ul. Čs. Armády (pravá 
strana) za mostem 

55 2. Výrazný konflikt s prostorovými možnostmi Připravit obnovu 



26 

 

P/7 Povodňový deš-
ťový park v místech 
rozlivu Jasénky uv-
nitř obce Darko-
vičky 

A/4, B/1, E plocha o veli-
kosti cca 1,9 ha 

Přírodě blízké protipovodňové 
úpravy - plocha s možností využití 
pro rekreační a volnočasové akti-
vity 

Revitalizovaný tok (po zlepšení 
kvality vody) s jendoduchými prvky 
a stromy po obvodu plochy 

louka Nesouhlas vlastníků 
sousedních pozemků 

P/9 Pásy ochranné 
izolační zeleně na 
hranicích stávající 
zástavby v Darko-
vičkách 

D, E, F pás o šířce 
cca 25 m 

Izolační zeleň s cílem předělu 
mezi stejným typem zástavby (ro-
dinné domy). Ochrana proti pra-
chu a účinkům reziduí chem. pří-
pravků (do doby další výstavby) 

Izolační zeleň (vícepatrová, s 
účinky proti hluku a prachu), poz-
ději možnost rekreačního využití 
(středem je možné vést cestu, 
řídký spon stromů umožní pose-
zení a aktivity v příjemném stínu 

pole Nesouhlas vlastníků 

P/10 Vyústění a křižo-
vatka ul. Pionýrská 
v Darkovičkách 

E, B/1, F plocha o veli-
kosti cca 0,026 
ha 

Křižovatka cest, vyústění atrak-
tivní cyklo a pěší trasy, výraznější 
místo na okraji obce 

Vyčlenění plochy s několika 
stromy a menším jednoduchým 
posezením 

zatravěná 
plocha 

Nesouhlas vlastníků 

P/14 Úprava parko-
viště před rekreač-
ním areálem Hlučín-
ské jezero 

C, F   Plocha před vstupem do rekre-
ačního areálu je velmi neutešená a 
neposkytuje potřebný stín při par-
kování, neodpovídá požadavků na 
kvalitní veřejný prostor 

Výsadba pásů stromů do zpev-
něné plochy parkoviště  

asfaltové 
parkoviště 

Vysoká ekonomická 
náročnost 

P/15 Menší parková 
plocha u prome-
nádní cesty (v blíz-
kosti ul. Dlouho-
veská) 

A/1, B/1, E, F plocha o veli-
kosti cca 0,082 
ha 

Plánovaná zástavba v okolí na 
vycházkové trase  

Několik stromů a keřů s vytvo-
řením místo pro posezení. Plochu 
je možné umístit i na jiné místo, 
kde to bude pro město  výhodnější 

louka Nesouhlas vlastníků 

P/16 Městský polní 
sad v Záhumenní 

A/4, B/1, E plocha o veli-
kosti cca 0,66 
ha 

Velmi pěkné místo pro krátko-
dobou každodenní rekreaci v kulti-
vované krajině 

Původní ovocné odrůdy (vyso-
kokmeny) s doplňujícími ekologic-
kými podpůrnými prvky, menší po-
sezení pro návštěvníky a naučný 
program (plochu je nutné oplotit a 
provozovat se správcem) 

louka, pole Nepředpokládají se, 
plocha i přístupová cesta 
v majetku města 

P/23 Úprava stávají-
cího parkoviště u 
historické bašty 

F, A/1, B/1 Celková plo-
cha cca 0,075 
ha  

Středověká bašta je jednou z 
mála zachovaných historických 
památek města. Stávající využití - 
parkoviště je nevhodné a sou-
časně v centru města chybí pří-
jemný veřejný prostor 

Výsadba stromů v dlažbě s 
možností příjemného posezení v 
kombinaci s parkováním pro nalo-
žení a vyložení 

parkoviště tlak na vytvoření par-
kovacích míst 

S/1 Alej kolem sil-
nice 56 - za želez-
ničním viaduktem 
směrem na 
Kozmice 

C, F Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Silnice na příjezdu z Kozmic je 
pohledově otevřená a působí 
velmi technicky 

Výsadba vysokokmenů již je na 
některých mástech provedena) 
nejlépe až za příkopu silnice, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a vysoko nasaze-
nou (4-5m) stabilní korunu 

příkop, pole Nesouhlas vlastníků, 
ochranné pásmo IS, v 
tomto případě je nutné 
vykoupit pruh o šířce 5 
m z každé strany v 
místě, kde ochranné 
pásmo IS není 

S/2 Alej kolem sil-
nice 56 - před želez-
ničním viaduktem 
směrem na 
Kozmice 

C, F Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Silnice na příjezdu z Kozmic je 
pohledově otevřená a působí 
velmi technicky 

Výsadba vysokokmenů již je na 
některých mástech provedena), o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmern a vysoko nasaze-
nou (4-5m) stabilní korunu 

příkop, pole Nesouhlas vlastníků, 
ochranné pásmo IS, v 
tomto případě je nutné 
vykoupit pruh o šířce 5 
m z každé strany v 
místě, kde ochranné 
pásmo IS není 

S/4 Oboustranná alej 
kolem ul. Celní od 
Jezdeckého areálu 

D, C, F Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Příjezdová trasa z frekventova-
ného směru vyžaduje důstojné ře-
šení, dnešní vegetace zarůstá od-
vodňovací kanál 

Výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmern a vysoko nasaze-
nou (4-5m) stabilní korunu, vý-
sadbu je možné provést v delším 
časovém horizontu, je však nutné 
vymezit dostatečný prostor pro 
růst stromů 

příkopa, 
louka 

Nesouhlas vlastníků, 
ochranná pásma IS, vý-
sadbu je vhodné provést 
v blízkosti silnice, ale je 
nutné ji koordinovat s 
potřebami chodníků a 
další technické vybave-
nosti 

S/13 Alej kolem pláno-
vané polní cesty od 
okraje lesa u hřbi-
tova Březiny do 
Bobrovníků 

E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná trasa umožňující pě-
ším dojít do Bobrovníků mimo 
hlavní silnici 

Výsadba odrostků , či ovocných 
i neovocných stromů 

louka, mez Nesouhlas vlastníků, 
nutný výkup pozemku 

S/16 Obnova aleje na 
ul. Ostravská za kři-
žovatkou s ul. Mar-
kvartovická 

D, F, C Kořenový 
prostor vyža-
duje šířku min. 
2m od osy 
stromu na kaž-
dou stranu 

Důležitý veřejný prostor na 
okraji města, je nutné vrátit mu dů-
stojnost a řád 

Výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a výše nasazenou 
(2,5 - 3 m) stabilní korunu 

travnaté 
pruhy 

Výhledový koncepční 
plán 

S/17 Izolační a dopro-
vodná zeleň kolem 
ul. Markvartovická 

D, F, C Kořenový 
prostor vyža-
duje šířku min. 
2m od osy 
stromu na kaž-
dou stranu 

Důležitý veřejný prostor na 
okraji města, je nutné vrátit mu dů-
stojnost a řád 

Výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a výše nasazenou 
(2,5 - 3 m) stabilní korunu 

travnaté plo-
chy 

Výhledový koncepční 
plán 

S/19 Obnova části 
aleje na ul. Písečná 

D, F, C, B/2 Kořenový 
prostor vyža-
duje šířku min. 
2m od osy 
stromu na kaž-
dou stranu 

Alej nebude možné zachovat v 
současném sortimentu a rozmís-
tění. Je nutné prověřit prostorové 
a technické možnosti obnovy 
aleje, a to i v místech, kde nyní již 
stromy nerostou. Současné 
stromy rostou nad terénem a neu-
možňují instalaci dodatečných 
konstrukcí. Je nutný pravidelný 
monitoring stability - velké ná-
klady 

Výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a výše nasazenou 
(2,5 - 3 m) stabilní korunu 

trávnmík, 
dlažba 

Výhledový koncepční 
plán 
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S/20 Izolační a dopro-
vodná zeleň u ul. 
Ostravská v úseku 
odbočky na ul. 
Dlouhoveské a 
ul.Písečná 

D, F, C, B/2 Kořenový 
prostor vyža-
duje šířku min. 
2m od osy 
stromu na kaž-
dou stranu 

Otevřená plocha, stromořadí 
zde chybí (pěší trasa, frekvento-
vaná motorová doprava 

Výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a výše nasazenou 
(4,5 - 5 m) stabilní korunu 

travnaté 
pruhy 

Nesouhlas správců 
komunikace, ochranné 
pásmo IS, v případě ko-
lize s IS je nutné hájit 
prostor pro výsadbu i 
dlouhodobě a počkat na 
vhodnou příležitost 

S/21 Doplnění izolační 
a doprovodná ze-
leně na ul. Ostrav-
ská před křižovat-
kou s ul. Dlouho-
veská 

F, D, C Do stávající 
plochy 

Stávající vegetace je z druhů, 
které nevytváří celoživotně hustou 
korunu, na větší části pásu stromy 
a keře chybí 

Stromy vysázet do stávající vý-
sadby a postupně původní stromy 
odstranit, či zaštipovat, výsadba 
vysokokmenů, o stromy je nutné 
cca 10 let intenzivně pečovat (vy-
tvořit pevný a průběžný kmen a 
výše nasazenou (4,5 - 5 m) sta-
bilní korunu 

travnatý 
svah, mladé 
jehličnaté 
stromy 

Nesouhlas správců a 
vlastníků komunikace 

S/22 Alej na ul. Os-
travská v pásu izo-
lační zeleně před 
hřbitovem 

F, D, C    dosadba stromů do stávajících 
keřů 

Výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let inten-
zivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a výše nasazenou 
(4,5 - 5 m) stabilní korunu 

keřový pás Nesouhlas správců a 
vlastníků komunikace 

S/24 Doplnění aleje na 
ul. Čs armády 

F, B/2   Původní alej dožívá a je nutné 
zajisti její zachování a obnovu v 
celém rozsahu - je zde nedostatek 
místa pro výsadbu - rozšiřováním 
komunikace 

Je nutno prověřit, zda by bylo 
technicky možné upravit v bu-
doucnu prostor tak, aby zde mohly 
stromy opět růst. 

travnatý 
pruh, dlažba 

Výhledový koncepční 
plán 

S/26 Alej kolem pláno-
vané cyklostezky 
kolem silnice 469 
do Darkoviček a 
Šilhéřovic 

D, E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná cyklostezka Nová výsadba aleje z vyso-
kokmenů za cyklostezku (odděluje 
ji od pole), o stromy je nutné cca 
10 let intenzivně pečovat (vytvořit 
pevný a průběžný kmen a výše 
nasazenou (2,5 - 3,5 m) stabilní 
korunu 

pole Nesouhlas vlastníků, 
nutný výkup pozemku 

S/29 Alej v polích od 
okraje Darkoviček 
ke Křivé borovici 

C, E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná obnova stezky Nová výsadba aleje z vyso-
kokmenů, o stromy je nutné cca 
10 let intenzivně pečovat (vytvořit 
pevný a průběžný kmen a výše 
nasazenou (2,5 - 3,5 m) stabilní 
korunu 

pole Parcela obce, je však 
nutné prověřit, zda šířka 
parcely umožní obou-
strannou výsadbu 

S/31 Alej od okraje 
Darkoviček k lesu 
směr Kozmice 

C, E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná obnova stezky Nová výsadba aleje z vyso-
kokmenů, o stromy je nutné cca 
10 let intenzivně pečovat (vytvořit 
pevný a průběžný kmen a výše 
nasazenou (2,5 - 3,5 m) stabilní 
korunu 

pole Parcela obce, je však 
nutné prověřit, zda šířka 
parcely umožní obou-
strannou výsadbu 

S/33 Doprovod pol-
ních cest U Hajného 
kříže 

E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná obnova stezky Jednostranná výsadba neovoc-
ných stromů  

pole Částečně na parce-
lách obce 

S/34 Doprovod polní 
cesty (spojka k sil-
nici z Darkoviček do 
Kozmic) 

E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná obnova stezky Jednostranná výsadba neovoc-
ných stromů  

pole Nesouhlas vlastníků, 
nutný výkup pozemku 

S/35 Alej kolem obno-
vené cesty z okraje 
Hlučína u křižo-
vatky s ul. Pionýr-
ská 

B/1, E, F Pro výsadbu 
1 řady stromů je 
potřeba poze-
mek o šířce min 
5 m 

Plánovaná obnova stezky Nová výsadba aleje z vyso-
kokmenů, o stromy je nutné cca 
10 let intenzivně pečovat (vytvořit 
pevný a průběžný kmen a výše 
nasazenou (2,5 - 3,5 m) stabilní 
korunu 

pole Parcela obce, je však 
nutné prověřit, zda šířka 
parcely umožní obou-
strannou výsadbu 

 

2. pořadí důležitosti obnovy – nové plochy a stromořadí 
Mezi plochy s vysokou prioritou důležitosti (2. pořadí) bylo zařazeno 7 ploch a 11 stromořadí. Ostatní plochy (7) a stro-

mořadí (11) byly zařazeny do nízké priority (3. pořadí) důležitosti založení. 

č.
 p

lo
ch

y 

Umístění/ název 
lokality 

cílový 
typ ze-

leně a její 
převažu-

jící 
funkce 

prostorové 
parametry  Zdůvodnění návrhu Popis návrhu Stávající 

kultura 

Předpokládané 
střety a kompli-
kace 

P/1 Izolační pás za 
sídlištěm naproti 
Polikliniky 

D, AB, E, 
F 

pás o šířce 
min. 25 m po 
obvodu hranice 
sídliště 

Neodostatečně odceloněná vý-
stavba výškových domů a staveb a bu-
doucí blízkost komunikace 

Řídce rozmístěné vzrůstné stromy s 
využitím plochy pod korunami (rekre-
ace, zahrádky, izolační zeleň 

pole, za-
hrádky 

Nesouhlas vlastníků 

P/5 Plocha pro 
menší parkovou 
plochu u ul. Petra 
Bezruče naproti 
nádraží 

A/1, A/3, 
B/1 

plocha o ve-
likosti cca 0,5 
ha 

V lokalitě se plánuje výstavba rodin-
ných domů a současně plocha nava-
zuje na plánovpané propojení s nádra-
žím. Plocha je na pěší trase - ul. Petra 
Bezruče 

Parkově upravená a vybavená plo-
cha pro setkávání, nebo menší dětské 
hřiště (plánovaná budoucí zástavba) 

pole Nepředpokládají se 

P/11 Remíz na kři-
žovatce polních 
cest (trať Vaře-
šinky) 

E, A/1, 
B/1, F 

plocha o ve-
likosti cca 0,25 
ha 

Zvýšení pestrosti a rozmanitosti kra-
jiny s možností zvýšení úkrytových 
možností pro zvěř, zlepšení krajinného 
rázu a zkvalitnění procházkové trasy 

Lesnicky založená výsadba s keřo-
vým lemem a stromy uvnitř plochy. Vý-
sadba může být provedena skupinovitě 
a hloučkovitě s vynecháním okrajů pro 
luční společenstva a případné pose-
zení. K výsadbě je nutno použít domácí 
druhy 

pole Nesouhlas vlastníků 
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P/17 Přírodní park 
"U Mlýnské 
strouhy" 

A/4, A/3, 
B/1, E 

plocha o ve-
likosti cca 2,94 
ha 

Ohrožené přírodní prostředí v blíz-
kosti slepého ramene řeky Opavy 
/velmi vysoká přírodní hodnota) - nyní 
se plocha postupně zaváží inertním od-
padem - možnost ohrožení spodních 
vod 

Ukončení navážky odpadu a vymo-
delování terénu do přirozeného tvaru s 
možností nenáročné a nedevastující 
krátkodobé rekreace (dětské hřiště s 
přírodními prvky, jednoduché posezení 
s vyhlídkou na řeku, přírodní revitalizo-
vané plochy 

skládka 
inertního 
materiálu, 
keřové sku-
piny, ru-
mištní plo-
chy 

Nesouhlas vlastníků 

P/18 Park kulturní 
krajiny v jižní 
části Hlučín-
ského jezera 

D, E, F, 
B/2, A/2 

plocha o ve-
likosti cca 
11,25 ha 

Možnosti rekreačního zázemí a vyu-
žití bývalé štěrkovny jsou z této strany 
jezera malé a nedostatečné 

Sezonní parkoviště s MZK, doplnění 
výsadbou, větší část plochy ponechat 
jako louku nebo pole. Rozšíření rekre-
ačních ploch jen na okrajích a u břehu 
jezera 

pole Nesouhlas vlastníků 

P/20 Malý parčík v 
Rovninách 

B/1, F plocha o ve-
likosti cca 
0,061 ha 

Malá nabídka pro setkávání místních 
a odpočinek na vycházkových trasách 

Výsadba několika stromů a jednodu-
ché posezení se stolem 

travnatá 
plocha 

Nesouhlas vlastníků 

P/21 Ochranné 
pásy v polích 
mezi Rovninami 
a ul. Ostravskou 

E, F plocha o cel-
kové velikosti 
cca 1,56 ha 

Ochrana půdy, zasakování a retence 
vody, zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability.  

Zatravnění, skupinovitá výsadba keřů 
po obvodu a v ploše 

pole Nesouhlas vlastníků 

S/5 Alej po okraji 
zástavby od ul. 
Dlouhoveská k 
Mlýnskému ná-
honu 

E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

otevřená kulturní krajina v příjem-
ném přírodním prostředí na okraji zá-
stavby - možná výketní a vycházková 
trasa 

Výsadba vysokokmenů nebo ovoc-
ných stromů  

louka Nesouhlas vlastníků, 
nutný výkup pozemku 

S/14 Alej kolem sil-
nice Malánky z 
Bobrovníků do 
Rovnin 

D, F, B/2 Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Otevřená plocha kolem silnice, sní-
žený krajinný a kulturní ráz 

Výsadba vysokokmenů, o stromy je 
nutné cca 10 let intenzivně pečovat (vy-
tvořit pevný a průběžný kmern a výše 
nasazenou (2,5 - 3 m) stabilní korunu 

louka, mez Nesouhlas vlastníků, 
ochranné pásmo IS, 
nutný výkup pozemku 

S/15 Protierozní 
pás v poli pod Ci-
helnou 

E, F Šířka pásu je 
10 m 

Ochrana půdy před erozí a splachy 
živon i zlepšení zasakování a retence 
vody  

Pás stromů a keřů jako krajinný pře-
děl 

pole Nesouhlas vlastníků, 
nutný výkup pozemku 
nebo směna v rámci 
Pozemkových úprav 

S/18 Izolační a do-
provodná zeleň 
kolem ul. Ostrav-
ská od zastávky 
MHD u hřbitova 
ke křižovace s ul. 
Markvartovická 

D, F, C, 
B/2 

Kořenový 
prostor vyža-
duje šířku min. 
2m od osy 
stromu na kaž-
dou stranu 

Komunikace je bez vegetačního do-
provodu velmi nepříjemná pro řidiče i 
chodce 

Výsadba je plánovaná do stávající 
komunikace - je nutno prověřit, zda by 
bylo technicky možné provést zklidnění 
a zúžení jízdních pruhů komunikace. 
Stromy by byly vysázeny do míst sou-
časného odstavného pruhu. Kořenový 
prostor je možné v úrovni terénu zmen-
šit polopropustným zadlážděním speci-
ální konstrukce 

asfalt, ko-
munikace 

Výhledový koncepční 
plán 

S/23 Alej kolem ul. 
Petra Bezruče 

F, E, B/1 Kořenový 
prostor vyža-
duje šířku min. 
2m od osy 
stromu na kaž-
dou stranu 

Alej kolem stávající komunikace - 
oblíbená výletní a rekreační trasa 

Výsadba vysokokmenů, o stromy je 
nutné cca 10 let intenzivně pečovat (vy-
tvořit pevný a průběžný kmen a výše 
nasazenou (2,5 - 3 m) stabilní korunu 

pole Nesouhlas vlastníků, 
nutný výkup pozemku 

S/25 Stromořadí ko-
lem plánované 
vycházkové trasy 
ze sídliště OKD k 
Jasénce 

F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Z této strany sídliště není možnost 
dojít do volné krajiny, plánovaná vy-
cházková trasa 

1 řada stromů ovocných i neovoc-
ných 

pole Parcela obce, je 
však nutné přikoupit 
pruh pozemku pro vý-
sadbu stromů 

S/30 Doprovod 
polní cesty kolem 
Křivé borovice 

E, F, B/1 Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Plánovaná obnova stezky Jednostranná výsadba neovocných 
stromů  

pole Parcela obce 

S/32 Doprovod sil-
nice z Darkoviček 
do Kozmic 

C, E, F, 
B/2 

Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Obnova stromořadí kolem silnice 
Kozmické 

Nová výsadba aleje z vysokokmenů, 
o stromy je nutné cca 10 let intenzivně 
pečovat (vytvořit pevný a průběžný 
kmen a výše nasazenou (2,5 - 3,5 m) 
stabilní korunu 

pole Parcela obce, je 
však nutné prověřit, zda 
šířka parcely umožní 
oboustrannou výsadbu 

S/36 Alej kolem pří-
jezdové komuni-
kace rekreačního 
areálu Štěrkovna 
od hlavního 
vchodu 

B/1, E, F Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Plánovaná obnova stezky Nová výsadba aleje z vysokokmenů, 
o stromy je nutné cca 10 let intenzivně 
pečovat (vytvořit pevný a průběžný 
kmen a výše nasazenou (2,5 - 3,5 m) 
stabilní korunu 

pole Částečně na parce-
lách obce 

S/38 Alej kolem sil-
nice Vřesinská za 
Darkovičkami 
směr Vřesina 

B/2, F Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Obnova oboustranné aleje - náhrada 
za dožívající 

Je nutné prověřit, zda je možné vý-
sadbu provést alespoň z jedné strany (i 
nesouvisle) komunikace 

travnatý 
pruh 

tlak na vytvoření par-
kovacích míst 

S/39 Alej kolem 
polní cesty "Va-
ňurka" (severní 
hranice k.ú. Dar-
kovičky) 

B/2, E Pro výsadbu 
1 řady stromů 
je potřeba po-
zemek o šířce 
min 5 m 

Výsadba oboustranné aleje v travna-
tém pásu 

Návrh zasahuje do sousedního ka-
tastru. Projekt je nutné projednat s ve-
dením obce Darkovice. Obnovená cesta 
bude mít také protierozní a ekostabili-
zační význam. Z toho důvodu je nutné, 
aby pás kolem cesty měl šířku cca 3-
5m. 

pole Výhledový koncepční 
plán 
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6.5. Nároky na zajištění údržby zeleně 

Údržba zeleně, přesněji udržovací péče, je jedním ze základních nástrojů k dosažení požadované kvality zeleně. 

Opomíjeným opatřením k zajištění kvalitní zeleně je pozorná a všímavá každodenní kontrola ploch. Jedině letitou praxí 
(a vlastními chybami) „vyrůstá a dospívá“ odborník, který je schopen včas diagnostikovat a rozpoznat příčiny jevů a „porozumět“ 
rostlinám. 

Péči o zeleň je nutné rozdělit do technologických skupin (např. péče o stromy a významné keřové skupiny), péče o 
trávníky, péče o bylinné a půdopokryvné rostliny apod.). Každá technologická skupina má své specifické vlastnosti a potřeby, 
které je nutno se „naučit“ na konkrétních lokalitách a jedincích. 

Nejvýznamnější skupinou je péče o stromy, kde je nutné uplatnit personální kontinuitu s vysokou mírou zodpovědnosti 
a odbornosti. K tomu napomáhá i pasport stromů, který je nutné pravidelně aktualizovat (max. 1x za 5 let).  

7. NÁVRH TÉMAT PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE  

Zpracovaný systém sídlení zeleně vychází z podkladů územního plánu. V některých případech zpřesňuje nebo posiluje 
postavení ploch zeleně. To je vyjádřeno návrhy na změnu v zařazení ploch stávající zeleně v Územním plánu z hlediska funkč-
ního členění území. Další posílení významu a zejména územní ochrany ploch pro výsadbu stromů je nutné dále zpřesňovat 
zpracováním např. stavebních standardů pro tento typ (zeleň) funkční plochy města.                                                                                                               

 

Použité zkratky: 

plochy veřejných prostranství:   
  -       veřejné prostranství – s převahou zpevněných ploch    PV  
  -       veřejné prostranství – s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)  PZ 
plochy dopravní infrastruktury:   
  -       dopravní infrastruktura – silniční       DS 
plochy systému sídelní zeleně:   
  -       zeleň – přírodního charakteru       ZP 
plochy smíšené obytné:   
  -       smíšené obytné – v centrální zóně     SC 
  -       smíšené obytné – městské      SM 
plochy občanského vybavení:   
  -       občanské vybavení – veřejná infrastruktura     OV 

-       občanské vybavení – komerční zařízení     OK 
 

Přehled lokalit, u kterých je doporučená změna v zařazení plochy v územním plánu 
č. plochy Lokalita Stávající zařazení 

plochy zeleně v 
ÚPD 

Návrh na změnu za-
řazení plochy ze-

leně v ÚP 

  

  zkratka zkratka 

2 SÚ u bus nádr. PV, SC PV 

3 Plochy kolem bus nádr. DS PV 

5 Plochy mezi bus nádr a ul. Ostravskou DS PV 

6 Park.úpravy kolem červ. kostela a polikliniky PZ/ OV PZ 

7 Plochy kolem polikliniky OV PV 

9           Větší plocha u křižovatky bus nádr. DS, OK PV 

11 Protáhlá plocha u křižovatky s bus nádr. DS PZ 

15 Plochy uvnitř zámeckého areálu OV PZ 

17 Plochy před zámkem a DDM OV PV 

29 Ochranný pás u ul. Ostravská před Kulturním domem DS PZ 

30 Plocha před bývalým kinem SM PV 

31 Ochranný pás u ul. Ostravská před Kulturním domem SM, PV PV 

36 Nově upravená plocha - pěší zóna navazující na ul. E. Beneše SC PV 

39 Plocha mezi ul. Hluboká a Na valech SC PZ 
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8. ZÁVĚR 

Systém sídlení zeleně je vypracovaný pro zastavěné, zastavitelné i nezastavitelné území a vytváří důležitý nástroj 
k uplatnění významných funkcí zeleně ve městě i jeho okolí. 

 
Jeho základ tvoří komplexní vyhodnocení stávajících ploch zeleně, a to jak v majetku obce, tak v majetku jiných vlastníků. 

Ze zjištěných skutečnosti byl vypracován návrh, který reflektoval také záměry stávajícího územního plánu.  
Navržený systém propojuje sídlo s okolní krajinou a zlepšuje krajinný ráz, biologickou diverzitu území i ochranu půdy a 

vody. Ve městě poskytuje pracovníkům městského úřadu koncepční i praktický nástroj k plánování a řízení rozvoje zeleně. 
Výsledky jsou vyjádřeny a sumarizovány v textové, tabulkové i grafické podobě.  

Systém sídlení zeleně je otevřený materiál, který je třeba průběžně aktualizovat a zpřesňovat. 
 

 

 

 

V Krnově dne 18.5.2021                                             Vypracoval: Ing. Petr Ondruška 

 

40 Parkově upravená plocha - ul. Na valech SC PZ 

43 Plocha před MŠ na ul. E. Beneše SM PZ 

44 Plocha u Policie ČR SM PZ 

59 Porosty kolem železniční stanice DZ ZP 

60 Porosty kolem železniční stanice DZ ZP 

69 Pás zeleně v ul. K Pile SM PZ 

97 Parkově upravená plocha s plastikou - ul. Písečná BH PV 

98 Volná plocha kolem kapličky na ul. Písečná BI PV 

104 Sídliště Rovniny - jih OV PZ 

105 Travnatá plocha za parkovištěm u ul. J. Seiferta BI PZ 

108 Menší remíz mezi domy - ul. Okrajová BI PZ 

109 Neudržovaná plocha ul. Okrajová SV ZP 

110 Plocha u přečerpávací stanice - ul. Okrajová NZ ZP 

113 Pruhy trávníku ul. Opavská u vjezdu do města (před HZS MSK) DS ZP 

131 Bobrovníky, plocha s křížem na křižovatce ul. Lesní x ul. Osvoboditelů SV PZ 

139 Plochy u křižovatky ul. Rovniny naproti Vojenskému hřbitovu BI PZ 

145 Park u Jasénky v Darkovičkách ZP PZ 

146 Zastávka se stromy naproti obchodu a kostela v Darkovičkách SV PZ 

152 Travnaté plochy kolem Jasénky v Darkovičkách NZ ZP 

153 Travnaté plochy kolem Jasénky v Darkovičkách SV ZP 

157 Travnaté plochy u hřiště v Darkovičkách OS PZ 

158 Svah se stromy u výjezdu z Darkoviček na Hať SV ZP 

159 Travnatá plocha u výjezdu z Darkoviček na Hať SV PZ 

160 Plocha u křižovatky ul. Písečná x ul. 28. října SM PV 

162 Menší plocha před rekrea. areálem Štěrkovna RH PZ 

165 Úzký zarostlý svah u ul. Promenádní SM ZP 

176 Hřiště mezi domy na ul. A. Dvořáka x Čapkova BI PZ 

177 Pruhy trávníku - ul.Čs. Armády (od křižovatky k mostu) DS PV 

178 Pruhy trávníku - ul.Čs. Armády (od mostu k točně MHD) DS PV 
 

      

 STROMOŘADÍ, ALEJE     

510 Oboustranné stromořadí na ul. Písečné DS PV 


