
TABULKOVÁ ČÁST - NOVÁ ZELEŇ

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

PLOŠNÁ ZELEŇ

P/1 Izolační pás za sídlištěm naproti 
Polikliniky

D, AB, E, F pás o šířce min. 25 m po 
obvodu hranice sídliště

Neodostatečně odceloněná výstavba výškových domlů a 
staveb a budoucí blízkost komunikace

Řídce rozmístěné vzrůstné stromy s využitím plochy pod 
korunami (rekreace, zahrádky, izolační zeleň

pole, zahrádky Nesouhlas vlastníků

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 
korunami (rekreace, zahrádky, izolační zeleň, umístit 
vycházkovou trasu)

pole, zahrádky Nesouhlas vlastníků

P/3 Interakční prvek navazující na 
biokoridor u Vařešinky

E, F, B/1, A/1 V ploše stávající přírodní 
plochy kolem p. Vařešinky

Stávající plocha je přírodního charakteru, chybí dřeviny a větší 
biologická pestrost, prvke vytvoří vhodný přechododový 
prostor mezi biokoridorem a intenzivně využívanou krajinou

Skupinová výsadba, obnova přirozených luk, možnost plochou 
procházet - vycházková trasa

louka, přírodní 
plochy

Nesouhlas vlastníků

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

D, E, F pás o šířce min. 25 m po 
obvodu stávajících zahrad

Odclonění od vlivu plánované silnice, izolační funkce Izolační zeleň (vícepatrová, s účinky proti hluku a prachu) pole Nesouhlas vlastníků

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

A/1, A/3, B/1 plocha o velikosti cca 0,5 
ha

V lokalitě se plánuje výstavba rodinných domů a současně 
plocha navazuje na plánovpané propojení s nádražím. Plocha je 
na pěší trase - ul. Petra Bezruče

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

pole Nepředpokládají se

P/6 Niva potoka Jasénky a jejich 
přítoků

E, B/1, A/1 V ploše stávající přírodní 
plochy kolem p. Jasénky

Ochrana zasakování a retence vody, zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability. Plocha navazuje na trasu lokálního 
biokoridoru,úpravou vytvoří prvek vhodný přechododový 
prostor mezi biokoridorem a intenzivně využívanou krajinou

Úpravy budou prováděny v menších plochách. Cílem je 
dosáhnout větší pestrosti biotopů, včetně menších mokřadů a 
periodických tůněk. Plocha může být také součástí 
vycházkových tras. 

louka, přírodní 
plochy

Nesouhlas vlastníků

P/7 Povodňový dešťový park v 
místech rozlivu Jasénky uvnitř 
obce Darkovičky

A/4, B/1, E plocha o velikosti cca 1,9 
ha

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

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

louka Nesouhlas vlastníků sousedních 
pozemků

P/8 Okolí Jasénky a jejich přítoků v 
obci a nad obcí Darkovičky

E, B/1 na ploše současných 
nivních a vlhčích luk

Ochrana zasakování a retence vody, zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability s využitím přírodě blízkých způsobů 
ochrany proti povodním (nad obcí)

Zatravnění a skupinová výsadba pole Nesouhlas vlastníků sousedních 
pozemků

P/9 Pásy ochranné izolační zeleně 
na hranicích stávající zástavby v 
Darkovičkách

D, E, F pás o šířce cca 25 m Izolační zeleň s cílem předělu mezi stejným typem zástavby 
(rodinné domy). Ochrana proti prachu a účinkům reziduí chem. 
přípravků (do doby další výstavby)

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

pole Nesouhlas vlastníků

P/10 Vyústění a křižovatka ul. 
Pionýrská v Darkovičkách

E, B/1, F plocha o velikosti cca 
0,026 ha

Křižovatka cest, vyústění atraktivní cyklo a pěší trasy, 
výraznější místo na okraji obce

Vyčlenění plochy s několika stromy a menším jednoduchým 
posezením

zatravěná plocha Nesouhlas vlastníků

P/11 Remíz na křižovatce polních cest 
(trať Vařešinky)

E, A/1, B/1, F plocha o velikosti cca 0,25 
ha

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

Lesnicky založená výsadba s keřovým lemem a stromy uvnitř 
plochy. Výsadba může být provedena skupinovitě a hloučkovitě 
s vynecháním okrajů pro luční společenstva a případné 
posezení. K výsadbě je nutno použít domácí druhy

pole Nesouhlas vlastníků
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P/12 Propojení lesíku na přítoku 
Vařešinky 

E pás o výměře 0,15 ha Zlepšení zasakování a retence vody s ochranou její kvality Zatravnění a postupná sukcese louka, pole Nesouhlas vlastníků

P/13 Pás izolační zeleně ze severní 
strany areálu Záchranného 
útvaru HZS ČR

D, E, F pás o šířce cca 17 m Ochrana areálu před větrem, prachem a hlukem, zvýšení 
biodiverzity a zlepšení krajinného rázu na předělu krajiny a 
města

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

P/14 Úprava parkoviště před 
rekreačním areálem Hlučínské 
jezero

C, F Plocha před vstupem do rekreačního areálu je velmi neutešená 
a neposkytuje potřebný stín při parkování, neodpovídá 
požadavků na kvalitní veřejný prostor

Výsadba pásů stromů do zpevněné plochy parkoviště asfaltové 
parkoviště

Vysoká ekonomická náročnost

P/15 Menší parková plocha u 
promenádní cesty (v blízkosti ul. 
Dlouhoveská)

A/1, B/1, E, F plocha o velikosti cca 
0,082 ha

Plánovaná zástavba v okolí na vycházkové trase Několik stromů a keřů s vytvořením 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 velikosti cca 0,66 
ha

Velmi pěkné místo pro krátkodobou každodenní rekreaci v 
kultivované krajině

Původní ovocné odrůdy (vysokokmeny) s doplňujícími 
ekologickými podpůrnými prvky, menší posezení 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/17 Přírodní park "U Mlýnské 
strouhy"

A/4, A/3, B/1, E plocha o velikosti cca 2,94 
ha

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

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

skládka inertního 
materiálu, keřové 
skupiny, rumištní 
plochy

Nesouhlas vlastníků

P/18 Park kulturní krajiny v jižní části 
Hlučínského jezera

D, E, F, B/2, A/2 plocha o velikosti cca 
11,25 ha

Možnosti rekreačního zázemí a využití 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 rekreačních 
ploch jen na okrajích a u břehu jezera

pole Nesouhlas vlastníků

P/19 Jezerní přírodní park E, A/1, B/1, F výměra není známa Malá biologická pestrost a rozmanitost, malá ekologická 
hodnota, malá krajinářská hodnota vodní plochy, malá 
reekreační hodnota plochy

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)

vodní plocha Vysoká ekonomická náročnost, 
nesouhlas vlasntíků

P/20 Malý parčík v Rovninách B/1, F plocha o velikosti cca 
0,061 ha

Malá nabídka pro setkávání místních a odpočinek na 
vycházkových trasách

Výsadba několika stromů a jednoduché posezení se stolem travnatá plocha Nesouhlas vlastníků

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

E, F plocha o celkové 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

P/22 Remízky na horizontu nad 
Jasénkou

E, F Celková plocha cca 0,08 - 
0,1 ha 

V místě výrazného krajinného a kompozičního účinku,v tomto 
místě už stromy rostly

Výsadba zapěstovaných stromů s dobrou ochranou proti okusu 
a úhynu, ntno zajistit pravidelnou péči po dobu min 5-7 roků

pole Nesouhlas vlastníků
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P/23 Úprava stávajícího parkoviště u 
historické bašty

F, A/1, B/1 Celková plocha cca 0,075 
ha 

Středověká bašta je jednou z mála zachovaných historických 
památek města. Stávající využití - parkoviště je nevhodné a 
současně v centru města chybí příjemný veřejný prostor

Výsadba stromů v dlažbě s možností příjemného posezení v 
kombinaci s parkováním pro naložení a vyložení

parkoviště tlak na vytvoření parkovacích 
míst
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STROMOŘADÍ, ALEJE

S/1 Alej kolem silnice 56 - za 
železničním viaduktem směrem 
na Kozmice

C, F Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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 
intenzivně pečovat (vytvořit pevný a průběžný kmen a vysoko 
nasazenou (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 silnice 56 - před 
železničním viaduktem směrem 
na Kozmice

C, F Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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 
intenzivně pečovat (vytvořit pevný a průběžný kmern a vysoko 
nasazenou (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/3 Alej u okraje Záchranného 
útvaru HZS ČR ze západní strany

E, D, F Odstup stromů od budov 
je min. 8 m

Pohledově exponovaný pohled z rekreačního areálu, možné 
prodloužení ul. Na krásné vyhlídce

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

louka Nesouhlas vlastníků

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

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

Příjezdová trasa z frekventovaného směru vyžaduje důstojné 
řešení, dnešní vegetace zarůstá odvodňovací kanál

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

příkopa, louka Nesouhlas vlastníků, ochranná 
pásma IS, výsadbu je vhodné 
provést v blízkosti silnice, ale je 
nutné ji koordinovat s potřebami 
chodníků a další technické 
vybavenosti

S/5 Alej po okraji zástavby od ul. 
Dlouhoveská k Mlýnskému 
náhonu

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

otevřená kulturní krajina v příjemném přírodním prostředí na 
okraji zástavby - možná výketní a vycházková trasa

Výsadba vysokokmenů nebo ovocných stromů louka Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/6 Stromořadí kolem příjezdové 
cesty k zahrádkářské osadě 
Záhumení

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

otevřená kulturní krajina v příjemném přírodním prostředí na 
okraji zástavby - možná výketní a vycházková trasa

Výsadba vysokokmenů nebo ovocných stromů louka Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/7 Alej kolem polní cesty od ul. 
Vinohradská k lesu o ČOV

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

Příjemně vedená vycházková a rekreační cesta do údolí p. 
Jasénky - nyní bez stromů

Výsadba vysokokmenů nebo ovocných stromů louka, mez Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/8 Alej kolem polní cesty od lesu u 
ČOV k mlýnu u Jasénky 
(navazující část)

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

Navazující část na S/7 do údolí p. Jasénky - nyní bez stromů Výsadba vysokokmenů nebo ovocných stromů louka, mez Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/9 Řad stromů - krajinný předěl nad 
Jasénkou za čističkou

E, F Šířkam pásu je 6 m Výrazně odlesněná a otevřená krajina, malá členitost reliéfu Pás stromů a keřů jako krajinný předěl pole Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku
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S/10 Alej od vodárny na Vinné hoře k 
Jasénce

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

Oblíbená a krásná trasa s cennými krajinářskými pohledy, 
doplnění již vysázené aleje (lípa) - druhá strana cesty

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

louka, mez Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/11 Alej kolem polní cesty nad 
soutokem p. Jasénky s ř. 
Opavou

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

Oblíbená a krásná trasa s cennými krajinářskými pohledy Výsadba odrostků , či ovocných i neovocných stromů louka, mez Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/12 Doplnění aleje z Bobrovníků k 
Jasénkám

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

Oblíbená a krásná trasa s cennými krajinářskými pohledy, 
doplnění již vysázené aleje (javor babyka) - druhá strana cesty a 
u obce i oboustranná

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

louka, mez Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/13 Alej kolem plánované polní 
cesty od okraje lesa u hřbitova 
Březiny do Bobrovníků

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

Plánovaná trasa umožňující pěším dojít do Bobrovníků mimo 
hlavní silnici

Výsadba odrostků , či ovocných i neovocných stromů louka, mez Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/14 Alej kolem silnice Malánky z 
Bobrovníků do Rovnin

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

Otevřená plocha kolem silnice, snížený krajinný a kulturní ráz Výsadba vysokokmenů, o stromy je nutné cca 10 let intenzivně 
pečovat (vytvořit 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 
Cihelnou

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

S/16 Obnova aleje na ul. Ostravská za 
křižovatkou s ul. Markvartovická

D, F, C Kořenový prostor 
vyžaduje šířku min. 2m od 
osy stromu na každou 
stranu

Důležitý veřejný prostor na okraji města, je nutné vrátit mu 
důstojnost a řád

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

travnaté pruhy Výhledový koncepční plán

S/17 Izolační a doprovodná zeleň 
kolem ul. Markvartovická

D, F, C Kořenový prostor 
vyžaduje šířku min. 2m od 
osy stromu na každou 
stranu

Důležitý veřejný prostor na okraji města, je nutné vrátit mu 
důstojnost a řád

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

travnaté plochy Výhledový koncepční plán

S/18 Izolační a doprovodná zeleň 
kolem ul. Ostravská od zastávky 
MHD u hřbitova ke křižovace s 
ul. Markvartovická

D, F, C, B/2 Kořenový prostor 
vyžaduje šířku min. 2m od 
osy stromu na každou 
stranu

Komunikace je bez vegetačního doprovodu 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 současného odstavného pruhu. Kořenový prostor je 
možné v úrovni terénu zmenšit polopropustným zadláděním 
speciální konstrukce

asfalt, komunikace Výhledový koncepční plán
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Zdůvodnění návrhu Popis návrhu Stávající kultura
Předpokládané střety a 
komplikace

S/19 Obnova části aleje na ul. 
Písečná

D, F, C, B/2 Kořenový prostor 
vyžaduje šířku min. 2m od 
osy stromu na každou 
stranu

Alej nebude možné zachovat v současném sortimentu a 
rozmístění. 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 neumožňují instalaci 
dodatečných konstrukcí. Je nutný pravidelný monitoring 
stability - velké náklady

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

trávník, dlažba Výhledový koncepční plán

S/20 Izolační a doprovodná zeleň u 
ul. Ostravská v úseku odbočky 
na ul. Dlouhoveské a ul.Písečná

D, F, C, B/2 Kořenový prostor 
vyžaduje šířku min. 2m od 
osy stromu na každou 
stranu

Otevřená plocha, stromořadí zde chybí (pěší trasa, 
frekventovaná motorová doprava

Výsadba vysokokmenů, o stromy je nutné cca 10 let intenzivně 
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 
kolize s IS je nutné hájit prostor 
pro výsadbu i dlouhodobě a 
počkat na vhodnou příležitost

S/21 Doplnění izolační a doprovodná 
zeleně na ul. Ostravská před 
křižovatkou s ul. Dlouhoveská

F, D, C Do stávající plochy Stávající vegetace je z druhů, které nevytváří celoživotněn 
hustou korunu, na větší části píásu stromy a keře chybí

Stromy vysázet do stávající výsadby a postupně původn 
ístromy odstranit, či zaštipovat, výsadba vysokokmenů, o 
stromy je nutné cca 10 let intenzivně pečovat (vytvořit pevný a 
průběžný kmen a výše nasazenou (4,5 - 5 m) stabilní korunu

travnatý svah, 
mladé jehličnaté 
stromy

Nesouhlas správců a vlastníků 
komunikace

S/22 Alej na ul. Ostravská v pásu 
izolační zeleně před hřbitovem

F, D, C  dosadba stromů do stávajících keřů Výsadba vysokokmenů, o stromy je nutné cca 10 let intenzivně 
pečovat (vytvořit pevný a průběžný kmen a výše nasazenou 
(4,5 - 5 m) stabilní korunu

keřový pás Nesouhlas správců a vlastníků 
komunikace

S/23 Alej kolem ul. Petra Bezruče F, E, B/1 Kořenový prostor 
vyžaduje šířku min. 2m od 
osy stromu na každou 
stranu

Alej kolem stávající komunikace - oblíbená výletní a rekreační 
trasa

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

pole Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

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 
budoucnu prostor tak, aby zde mohly stromy opět růst.

travnatý pruh, 
dlažba

Výhledový koncepční plán

S/25 Stromořadí kolem plánované 
vycházkové trasy ze sídliště 
OKD k Jasénce

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

Z této strany sídliště není možnost dojít do volné krajiny, 
plánovaná vycházková trasa

1 řada stromů ovocných i neovocných pole Parcela obce, je však nutné 
přikoupit pruh pozemku pro 
výsadbu stromů

S/26 Alej kolem plánované 
cyklostezky kolem silnice 469 do 
Darkoviček a Šilhéřovic

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

Plánovaná cyklostezka Nová výsadba aleje z vysokokmenů 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/27 Alej u vjezdu do Darkoviček D, F Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek o šířce min 5 m

Vjezd do obce Je nutné respektovat rozhledové limity pole Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku
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Předpokládané střety a 
komplikace

S/28 Doprovod polní cesty kolem 
Jasénky nad Darkovičkami

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

Plánovaná trasa pro pěší a cyklisty, příjemné prostředí za obcí Jednostranná výsadba ovocných i neovocných stromů pole Parcela obce

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

C, E, F, B/1 Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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 Parcela obce, je však nutné 
prověřit, zda šířka parcely 
umožní oboustrannou výsadbu

S/30 Doprovod polní cesty kolem 
Křivé borovice

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

Plánovaná obnova stezky Jednostranná výsadba neovocných stromů pole Parcela obce

S/31 Alej od okraje Darkoviček k lesu 
směr Kozmice

C, E, F, B/1 Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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 Parcela obce, je však nutné 
prověřit, zda šířka parcely 
umožní oboustrannou výsadbu

S/32 Doprovod silnice z Darkoviček 
do Kozmic

C, E, F, B/2 Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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/33 Doprovod polních cest U 
Hajného kříže

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

Plánovaná obnova stezky Jednostranná výsadba neovocných stromů pole Částečně na parcelách obce

S/34 Doprovod polní cesty (spojka k 
silnici z Darkoviček do Kozmic)

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

Plánovaná obnova stezky Jednostranná výsadba neovocných stromů pole Nesouhlas vlastníků, nutný 
výkup pozemku

S/35 Alej kolem obnovené cesty z 
okraje Hlučína u křižovatky s ul. 
Pionýrská

B/1, E, F Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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 Parcela obce, je však nutné 
prověřit, zda šířka parcely 
umožní oboustrannou výsadbu

S/36 Alej kolem příjezdové 
komunikace rekreačního areálu 
Štěrkovna od hlavního vchodu

B/1, E, F Pro výsadbu 1 řady 
stromů je potřeba 
pozemek 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 parcelách obce

S/37 Alej kolem silnice Vřesinská v 
Darkovičkách

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

Obnova aleje alespoň z jedné strany komunikace Je nutné prověřit, zda je možné výsadbu provést alespoň z 
jedné strany (i nesouvisle) komunikace

travnatý pruh Výhledový koncepční plán

S/38 Alej kolem silnice Vřesinská za 
Darkovičkami směr Vřesina

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

Obnova oboustranné aleje - náhrada za dožívající Je nutné prověřit, zda je možné výsadbu provést alespoň z 
jedné strany (i nesouvisle) komunikace

travnatý pruh tlak na vytvoření parkovacích 
míst
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S/39 Alej kolem polní cesty "Vaňurka" 
(severní hranice k.ú. Darkovičky)

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

Výsadba oboustranné aleje v travnatém pásu Návrh zasahuje do sousedního katastru. Projekt je nutné 
projednat s vedením obce Darkovice. Obnovená cesta bude 
mít také protierozní a ekostabilizační význam. Z toho důvodu je 
nutné, aby pás kolem cesty měl šířku cca 3-5m.

pole Výhledový koncepční plán
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legenda

LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI

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 krajinnou, z. 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 

návštěvníků (typické pro zeleň sportovních a rekreačních areálů)

A/3
převážně cílová plocha umožňující zejména herní, či sportovní aktivity dětí a mládeže (typické pro zeleň 

samostatně 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, zeleň rekreačních lesů, z. krajinnou menší 

lesíky)

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, či okrajových ploch sídlišť )

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, příjemně v edené 

polní cesty s vegetačním doprovodem a cest kolem přirozených vodních toků a vodních ploch)

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, trasy po polních cestách bez vegetačního doprovodu nebo v bezlesé a 

nezajímavé krajině)

C
plocha či linie zeleně zlepšující bezpečnost chodců i vzhled silničních staveb pro motorová i 

nemotorová vozidla (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 staveb, 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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