
1    Úvod

Venkovský prostor je, na rozdíl od prostoru městského, specifický úzkým 
sepětím s přírodním řádem. Venkov je kulturní krajina vytvořená člověkem a 
člověkem udržovaná. Tedy mělo by to takto být. V některých vzdálenějších i bližších 
historických údobích české historie se však na tuto přirozenost rádo zapomínalo. 
Venkov se měl přiblížit a vyrovnat městu, původně individuální zemědělské 
hospodaření se sdružovalo, kolektivizovalo, scelovaly se nejen lány, ale i vesnice, 
někteří venkované prchali do měst za vidinou lehčí obživy a více pohodlí, uvolňované 
vesnické domy a chalupy kupovali lidé z měst pro svou rekreaci, pro svůj únik 
z přeregulovaného a „nesvobodného“ města.  Tito lidé ovšem měli převážně jen 
mlhavou představu o přirozeném rytmu venkovského života a mnozí nebyli schopni 
se do něj zapojit, natož smysluplně udržovat vesnici a krajinu, která byla vytvořená 
jejich předchůdci, se kterými nebyli propojeni ani rodově ani kulturně.[1]

V rozsáhlých vesnických oblastech česko-německého a česko-polského 
příhraničí se ovšem také negativně projevila politika poválečného odsunu Němců a 
následného „dosídlování“ lidmi odjinud.

Až do industrializace venkova v 2. polovině 19. století byl přirozenou a často 
jedinou dominantou vesnice kostel, kostelík nebo hřbitovní kaple, a protože vesnice 
prostupovala krajinou a krajina se vlévala do vesnic, velmi často vnímáme tuto 
dominantu jako krajinnou. Kulturní a společenskou funkci na mnoha vesnicích 
doplňovala náves nebo třeba i jediná ulice, kde se sousedé potkávali, bavili se, radili 
a domlouvali si vzájemnou pomoc. Pro vzájemnou komunikaci pak měla své místo i 
místní hospoda. [1]

S postupem zprůmyslňování zemědělské výroby a její intenzifikace však ve 
venkovské krajině přibývaly i dominanty, které neměly duchovní náplň jako 
náboženské stavby. Do vesnické krajiny se prosazovaly plošně rozsáhlé areály 
státních statků a zemědělských družstev, malé průmyslové podniky spojené se 
zemědělskou výrobou, neúměrné svým měřítkem vesnické zástavbě, ale i vertikální 
dominanty silážních a senážních věží, obilních sil a podobně. Jen zřídka však jsou v 
harmonickém souladu se zažitou krajinnou kompozicí. Velké množství areálů i 
vertikálních dominant dnes již ztratilo svou původní funkci, jsou opuštěné, 
neudržované, chátrají a jsou velkým problémem vesnic i venkovské krajiny. [1]

Slezsko, z našeho pohledu pak Krnovsko, Opavsko a Hlučínsko je místem 
historického střetu hned několika národností (Češi, Němci, Poláci a v některých 
oblastech ještě Židé). Od poloviny 18. století řeka Opava v podstatě od Ostravy až 
po Krnov tvořila hranici mezi Pruským Slezskem a Českým Slezskem patřící pod 
Rakousko - Uherskou říší. V polovině 19.století žilo v západním Slezsku asi 4 krát 
více Němců něž Čechů a ve dvacátých letech 20.století asi 2 krát více Němců než 
Čechů. Tento historický národnostní střet asi nejvíce poznamenal Hlučínsko, které 
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patřilo k Prusku. Ještě dnes je výrazný německý vliv patrný v dobrém i špatném slova 
smyslu na charakteru obyvatel i obcí. 

Tato dizertační práce se bude však zabývat venkovskou krajinou, malými 
průmyslovými, zemědělskými objekty a obcemi na „císařské“ straně Slezska a 
především nejvýraznější dominantou podél železniční trati Ostrava Svinov – Opava – 
Krnov bývalým průmyslovým válcovým mlýnem ve Lhotě (místní část obce Háj ve 
Slezsku). V souběhu s železniční tratí vede i meandrující koryto řeky Opavy, které 
určuje přírodní charakter tohoto území a je v  kontrastu s inženýrsky přímo vedenou 
železniční tratí. Podél železnice a řeky jsou poměrně pravidelně rozmístěny obce na 
první zdání velmi podobného charakteru.

 Původním záměrem práce bylo provést srovnání průmyslových a 
zemědělských areálů všech obcí vesnického charakteru od Ostravy až po Krnov, 
tedy na trase Ostrava – Opava postupně : Děhylov, Dobroslavice, Háj ve Slezsku (s 
místními části Jilešovice, Chabičov, Smolkov, Lhota), Mokré Lazce, Štítina a na trase 
Opava – Krnov: Neplachovice Holasovice, Brumovice (s místními části Skrochovice a 
Brumovice) Úvalno, ale postupně byl tento záměr ze dvou důvodů revidován. Na 
trase z Ostravy do Opavy byly vyřazeny obce Děhylov a Dobroslavice, protože 
nejsou svou zastavěnou části v přímém kontaktu s řekou Opavou ani se železniční 
tratí. Na trase z Opavy do Krnova nebyly do práce zařazeny Neplachovice, místní 
část Brumovic Brumovice a Úvalno, protože jsou hraničně odděleny od zkoumaného 
území silnicí I.třídy I/57.

1.1    Současný stav řešené problematiky

 Problémy venkova a venkovské krajiny jsou čím dál častějším tématem 
odborných konferencí, výstav, odborných i populárních publikací a specializovaných 
webových stránek. V jednotlivých regionech České republiky vznikají Místní akční 
skupiny („MAS“), které umožňují trojstrannou spolupráci veřejného sektoru, 
podnikatelské sféry a neziskového sektoru. MAS pracují v souladu s principy 
iniciativy Evropské unie s názvem LEADER a samotná  Evropská unie tím dává 
najevo, že má veliký zájem podporovat komunitní rozvoj regionů. V létech 2012 až 
2013 byl například vypracován projekt „Cesty venkova“, který byl financován 
prostřednictvím Operačního fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z 
Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR a který řešil region Brdy – 
Vltava. V našem Slezském regionu bylo založeno několik místních akčních skupin, 
např. MAS Slezská brána, MAS Rozvoj Krnovska, MAS Opavsko, MAS Hlučínsko. V 
této práci budou zastoupeny pouze obce, které jsou v MAS Opavsko

MAS Opavsko [2]:

Z dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 
Opavsko pro programové období 2014 – 2020“ pro mnou zkoumané obce Háj ve 



Slezsku, Mokré Lazce a Štítina (součástí mikroregionu Matice Slezská), Holasovice a 
Brumovice (resp.její část Skrochovice), vyplývá mimo jiné následující:

Obr.1. Mapa mikroregionu a MAS [2]

Plocha záplavových území (vodní tok Opava)
Háj Ve Slezsku - zaplavená plocha při Q100 = 175,85 ha * zaplavená plocha obce = 12,8%
Mokré Lazce - zaplavená plocha při Q100 = 46,73 ha * zaplavená plocha obce = 4,4%
Štítina - zaplavená plocha při Q100 = 103,61 ha * zaplavená plocha obce = 34,3%
Holasovice - zaplavená plocha při Q100 = 232,68 ha * zaplavená plocha obce = 14,3%
Brumovice - zaplavená plocha při Q100 = 144,58 ha * zaplavená plocha obce = 5,7%

Podíl zemědělské půdy na celkové výměře obce
Háj Ve Slezsku 59,2%
Mokré Lazce 30,6%
Štítina 78,9%
Holasovice 88,5%
Brumovice 77,2%

Pozemky určené k plnění funkce lesa
Háj Ve Slezsku 26,8%
Mokré Lazce 63,8%
Štítina   0,8%
Holasovice   1,6%
Brumovice 11,5%

Koeficient ekologické stability
Háj Ve Slezsku KES 0 = území mírně stabilní
Mokré Lazce KES 0 = území mírně stabilní
Štítina KES -2 = území nestabilní – neudržitelné
Holasovice KES -2 = území nestabilní – neudržitelné
Brumovice KES -2 = území nestabilní – neudržitelné
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Chráněná území
Brumovice – Úvalenské louky (6,5 ha) - zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou 
populací břízy tmavé.
Mokré Lazce – Biokoridor Na Nivě (1,2 ha) – potoční niva délky 620 m, potok protéká dvěmi tůněmi, 
oblast ponechána spontánnímu vývoji

Motto:  Genius regionis krajiny na hranici Moravy a Slezska je nesmazatelně vepsán 
do barevné mozaiky úrodných polí v nížinách řek, do divokých hvozdů a bohatství nerostů 
Nízkého Jeseníku, do řemeslných tradic a odkazu úspěšných podnikatelů působících 
na Opavsku v dobách průmyslové revoluce, do četných panských sídel, sakrálních staveb 
i technických památek. Území obcí Místní akční skupiny Opavsko je domovem pracovitých 

lidí inspirovaných historií a tradicemi.[2]

Problematikou venkovské krajiny a sídel se mimo jiné rovněž zabýval v letech 
2012-2013 projekt Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů 
architektury z Ostravy a Opole, který řešila katedra architektury naší fakulty a který 
byl financován Euroregionem Silesia a VŠB-TU Ostrava.

Prrůmyslové a zemědělské objekty ve vesnickém prostoru jsou samozřejmou 
součástí všech řešených prací a projektů, které se zabývají venkovem, ale málokterá 
práce se soustředí a systémově analyzuje pouze vliv průmyslových a zemědělských 
objektů na venkovskou krajinu a sídlo. Obrovský podíl na zmapování průmyslových 
budov a areálů ve městech i venkovské krajině má kolektiv pracovníků zapojených 
do projektu Industriální topografie z Fakulty architektury ČVUT pod vedením 
Benjamina Fragnera. Tato práce je však zaměřena regionálně  na malou část 
slezského venkova mezi Ostravou a Krnovem.

1.2    Vymezení řešené problematiky

Pro účely disertační práce byly vybrány obce části Slezska mezi Ostravskou 
aglomerací a Opavou a mezi Opavou a Krnovem mimo jiné i proto, že katedra 
architektury VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s magistrátem města Opavy dlouhodobě 
území Slezska a to především Opavy a blízkého okolí analyzuje a podílí se na řešení 
problémových a kritických míst. V současné době je například odborným garantem 
projektu Obnova slezských center I. - Opava, který řeší Statutární město Opava v 
rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 
2014-2020 v Euroregionu Silesia. 

Všechny obce v této oblasti spojuje tok řeky Opavy, železniční trať Ostrava 
Svinov – Opava – Krnov a poměrná blízkost větších měst. Na území všech obcí jsou 
rovněž umístěny menší či větší průmyslové nebo zemědělské areály a ovlivňují jak 
jejich urbánní strukturu tak okolní krajinu.  U všech vesnic v minulosti převážná 
většina obyvatel pracovala v zemědělství. 

Zkoumání vlivu průmyslových objektů na venkovský prostor jsou podrobeny 
tyto obce:

Mezi Ostravou a Opavou:



Obr.č.2 zkoumané obce mezi Ostravou a Opavou [autor]

Háj ve Slezsku: místní části Jilešovice, Chabičov, Smolkov,Lhota, Mokré Lazce, Štítina

Mezi Opavou a Krnovem:
Obr.č.3 zkoumané obce mezi Opavou a Krnovem [autor]

Holasovice, Brumovice: místní část Skrochovice 
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Pro účely této práce jsou místní části obcí zkoumány samostatně dle polohy k 
řece Opavě a železniční trati, spíše s přihlédnutím ke katastrálnímu území, které ve 
většině případů mají vlastní a spojeny do větších celků byly pouze administrativně.

Tab.1. základní statistické údaje zkoumaných obcí

1.3    Cíle disertační práce

Dizertační práce má hned několik cílů:

a) Porovnat vztah průmyslových objektů a obcí, vztah průmyslových a 
zemědělských objektů a krajiny a nakonec i provnat objekty mezi sebou navzájem na 
reprezentativním vzorku vybraných obcí části Slezska.

b) Navrhnout kritéria pro vyhodnocení vztahu průmyslových a zemědělských 
objektů k venkovským sídlům a krajině.

c) Navrhnout postup optimálního využití zkoumaných průmyslových objektů ve 
vztahu k sídlu:

 demolice
 konzervace
 adaptace (rekonstrukce, konverze)
 status quo (ponechat přírodě)

d) Klasifikace průmyslových objektů ve venkovském prostoru jako podklad při 
rozhodovacím procesu (případně korekci) zpracování a doplnění        
strategického plánu LEADER pro MAS Rozvoj Krnovska, MAS Opavsko a     
MAS Hlučínsko

k.ú.
počet výměra výměra hustota

obyvatel ha ha ob./km2

Háj ve Slezsku

Jilešovice

3283 1379,45

226,97

237,99
Chabičov ve Slezsku 549,81

Smolkov 359,66

Lhota u Opavy 244,01

Mokré Lazce Mokré Lazce 1152 1057,36 108,95
Štítina Štítina 1200 302,49 396,71

Holasovice

Holasovice

1374 1623,25

622,76

84,65

Kamenec 327,86

Loděnice 476,63

Štemplovec 196,00

Brumovice
Brumovice u Opavy

1484 2550,29
1718,64

58,19Skrochovice 275,39

Úblo 556,26



e) Zpracování případové studie využití areálu průmyslového válcového mlýna 
ve Lhotě, místní části obce Háj ve Slezsku.

1.4    Metody zpracování

a) studium odborné literatury
b) sběr materiálů a informací 
c) třídění a uspořádání 
d) multikriteriální analýza

 stanovení kritérií porovnávání a jejich vah

 hierarchická shluková analýza pomocí metody nejvzdálenějšího 
souseda

 analýza hlavních komponent
e) stanovení hypotézy
f) zpracování případové studie využití areálu průmyslového válcového mlýna ve 

Lhotě, místní části obce Háj ve Slezsku.

__________________________________________________________________________

[1] STUDENT, Aleš., NEDVĚD, Martin. Český venkov a malé výrobní areály. Sborník konference 
Architektura v perspektivě 2014, Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, str.134-140, ISBN 
978-3-03835-232-2
[2] Místní akční skupina Opavsko [online]. Made by Galileo Corporation s.r.o. 2017. Dostupné z:  
http://www.masopavsko.cz/
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2    Stanovení kritérií a jejich vah

Kritéria  pro porovnání průmyslových a zemědělských areálů a objektů lze v 
podstatě rozdělit do dvou základních skupin: 

a) kritéria která lze kvantifikovat 

b) kritéria se zcela subjektivním zabarvením (nicméně i tato kritéria dotvářejí obraz 
celkové kompozice zkoumaných areálů)

Nakonec byla stanovena kritéria, která nejvíce vypovídají o současném stavu 
zkoumaných areálů, potažmo sídel. Za každé kritérium jsou areálu přiděleny body 
(viz níže) a každému kritériu je přidělena váha od 1 do 10, dle důležitosti.

k1 – současná funkce areálu (funkcex, váha 10):
1 b – funkce edukační, kulturní, sportovně rekreační, apod.
2 b – funkce zemědělské výroby
3 b – funkce malé řemeslné výroby, skladování, apod.
4 b – funkce malé průmyslové výroby
5 b – funkce těžké průmyslové výroby nebo výroby s nebezpečnými látkami

Kritéria technické infrastruktury:

k2 – elektropřípojka (TIelx, váha 7)
1 b – funkce NN, VN v těsné blízkosti, trafostanice v blízkosti
2 b – funkce NN, VN v těsné blízkosti,
3 b – NN v areálu
4 b – NN v těsné blízkosti
5 b – bez napojení na NN

k3 – plynovodní přípojka (TIplynx, váha 2)
1 b – v areálu
2 b – v blízkosti areálu do 100 m
3 b – není, ale sídlo je plynofikováno
4 b – není, ale je v ÚP
5 b – není ani v ÚP

k4 – vodovodní přípojka (TIvodax, váha 7)
1 b – napojení na vodovodní síť
2 b – napojení na vodovodní síť a vlastní zdroj
3 b – vlastní zdroj
4 b – není napojení na zdroj vody
5 b – není uvažována ani v ÚP

k5 – obecní kanalizace (TIkanalx, váha 4)
1 b – napojení na obecní splaškovou kanalizaci
2 b – napojení na obecní jednotnou kanalizaci
3 b – vlastní ČOV
4 b – není, ale je v ÚP
5 b – není ani v ÚP



Kritéria dopravní infrastruktury:

k6 – vzdálenost autobusové zastávky (DIbusx, váha 6)
1 b – do 300 m
2 b – do 400 m
3 b – do 600 m
4 b – do 1000 m
5 b – nad 1000 m

k7 – vzdálenost železniční stanice, případně přítomnost vlečky (DItrailx, váha 5)
1 b – do 300 m
2 b – do 400 m
3 b – do 600 m
4 b – do 1000 m
5 b – nad 1000 m

k8 – kvalita a stav silnic pro automobilovou dopravu (DIautox, váha 6)
1 b – silnice I. tř. nebo její bezprostřední blízkost
2 b – přímé napojení na silnici II. tř. nebo III. tř.
3 b – napojení na silnici II. tř. nebo III. tř. v blízkosti
4 b – dlouhodobě neudržovaná ostatní komunikace
5 b – nezpevněná ostatní komunikace

k9 – vzdálenost cyklostezky (DIkolox, váha 2)
1 b – trasa v bezprostřední blízkosti
2 b – ve vzdálenosti do 500 m
3 b – ve vzdálenosti do 1000 m
4 b – ve vzdálenosti do 2500 m
5 b – ve vzdálenosti nad 2500 m

Ochranná pásma a jiná nebezpečí a omezení:

k10 – existence ochranného pásma (OPx, váha 3)
1 b – není
5 b – existuje

k11 – existence inundiačního pásma (IPx, váha 4)
1 b – není
2 b – zasahuje do 25% areálu
3 b – zasahuje do 50% areálu
4 b – zasahuje do 75% areálu
5 b – zasahuje do celé plochy areálu

Kritéria stavebních objektů:

k12 – technický stav stavebních objektů (SOtsx, váha 5)
1 b až 5b (vizuálně odhadem) 

k13 – stavební materiály stavebních objektů z hlediska ekologie (SOecox, váha 7)
1 b – dřevo
2 b – dřevo, cihla
3 b – dřevo, cihla, kov
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4 b – dřevo, cihla, kov, beton
5 b – beton, cihla

k14 – měřítko stavebních objektů vůči sídlu (SOscalx, váha 5)
1 b až 5b (vizuálně ze schwarzplanů)

k15 – kvalita architektury stavebních objektů (SOarchx, váha 4)
1 b až 5b (vizuálně na základě zkušeností)

Kritéria lokace areálů:

k16 – umístění areálů dle světových stran a převažujících větrů (LOCssx, váha 7)
1 b – severovýchod
2 b – sever a východ
3 b – jihovýchod a severozápad
4 b – jih
5 b – jihozápad a západ

k17 – umístění areálů v urbanistické struktuře sídla (LOCosadax, váha 7)
1 b až 5b (mimo sídlo, na okraji, v centrální části sídla)

Kritéria velikostní:

k18 – poměrná velikost areálů vůči sídlu (CAMPosadax, váha 5)
1 b – do 0,1%
2 b – do 0,3%
3 b – do 0,6%
4 b – do 1%
5 b – nad 1%

k19 – absolutní velikost areálů (CAMPabsolx, váha 4)
1 b – do 6000 m2
2 b – do 10000 m2
3 b – do 16000 m2
4 b – do 20000 m2
5 b – nad 20000 m2

Kritéria ekonomická:

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav (ECOsux, váha 4)
1 b až 5b (dle konstrukce a materiálů – vizuálně odhadem)

k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu (ECOcutx, váha 4)
1 b až 5b (dle konstrukce a materiálů – vizuálně odhadem)

Kritéria ostatní:

k22 – genius loci areálu (GLcampx, váha 9)
1 b až 5b (dle historie a pocitů)

k23 – genius loci sídla (GLosadax, váha 7)
1 b až 5b (dle historie a pocitů)



3    Popis zkoumaných areálů a obcí

3.1    Jilešovice

Obr.č.4 Letecká mapa Jilešovic

součást obce Háj ve Slezsku
charakter sídla: vesnice, zástavba ulicového charakteru podél silnice III/4678, 
severní svah
výměra k.ú.: 227 ha
počet domů v roce 2017: 104
počet obyvatel v roce 2017: 331

Tab.2 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [4]: 
Místní část Jilešovice, o nichž je první zmínka též v roce 1366, jsou samosprávné 
od roku 1864, kdy na počest této události byla vysvěcena kaple sv. Jana 
Nepomuckého. Název obce byl psán jako Ilešovice, od roku 1879 Jilešovice. 
Jilešovice byly připojeny k Háji ve Slezsku v roce 1979.

PAMÁTKY [5]:
Kaple Sv.Jana Nepomuckého (1864) 
Kaplička na kopci (1903)
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Jilešovice 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 212 247 265 242 260 271 300 301 326 309 290 286 308 331
počet domů 29 41 42 32 40 42 50 68 73 79 73 85 94 104

počet obyvatel/1 dům 7,3 6,0 6,3 7,6 6,5 6,5 6,0 4,4 4,5 3,9 4,0 3,4 3,3 3,2



Kamenný kříž před kaplí (1875)
Kříž „Na hranicích“ (1900)Mlýn – první  zmínky z roku 1377. Po první světové válce
byl mlýn vybaven turbínou a elektřinou zásoboval celou obec. Dnes slouží k bydlení 
potomků původního majitele. Mlýnská strouha byla zavezena.
Mlýn Na Rybárně – zachovaly se pouze zbytky se starým korytem řeky a tvoří 
zajímavou turisty navštěvovanou lokalitu

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
VODOVODY [6] – jsou provozovány SmVaK Ostrava, síť je napojena na OOV 
(ostravský oblastní vodovod) a rozdělena do dvou tlakových pásem – vodojem 
100m3 a vodojem 40 m3. 
KANALIZACE [6] – nesoustavný systém dešťové kanalizace je zaústěn do řeky 
Opavy. Splašková kanalizace do žump a septiků. Přepady septiků zaústěny 
vodotečemi do řeky Opavy.
PLYN – rozvody plynu jsou dle ÚP v obci plánovány.
ELEKTRO - podél západní strany obce VN 17 – vzdušné (Dobroslavice – Kozmice)

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Přes Jilešovice probíhá silnice III/4678.
Jilešovic se ze severvýchodu dotýká železniční trať Ostrava Svinov – Opava.

GEOLOGIE [7]:  
pod areálem A: kenozoikum – kvartér - sprašová hlína, paleozoikum – karbon – 
jílovité břidlice, prachovce, droby

RADONOVÝ INDEX [7]: 
kvartér, hlubší podloží střední a nízký



USEDLOSTI:

Obr.č.5 Situace Jilešovic [autor]

Obr.č.6 Swarzplan Jilešovic [autor]
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A – Zemědělská usedlost DIHEL A SYN, s.r.o. (zemědělská výroba včetně 
prodeje zpracovaných zemědělských výrobků)
Plocha areálu: 6656 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti jsou umístěny dva objekty pro zemědělskou výrobu a 
skladování. Větší objekt je jednopodlažní s půdou. Obvodové a nosné konstrukce 
jsou zděné z cihel, krov sedlové střechy dřevěný. Průměrný stavebně technický stav. 
Menší objekt – jednopodlažní hala, nosné konstrukce ocelové, obovdový plášť 
kovový, konstrukce střechy ocelové vazníky. Mírně podprůměrný stavebně technický 
stav. 

Lokace:
Areál je umístěn na západním okraji vesnice téměř na vrcholu návrší, je obklopen 
zemědělsky obdělávanými pozemky. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.7 Fotografie usedlosti A ze směru od Háje ve Slezsku [autor]

Obr.č.8 Fotografie usedlosti A ze směru od Dobroslavic [autor]

Obr.č.9 Fotografie usedlosti A ze směru od Dobroslavic [autor]



Bodování kritérií:

k1 - Funkce: zemědělství (2)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka (1)
k3 – Plynovodní přípojka (5)
k4 – vodovodní přípojka (1)
k5 – obecní kanalizace (3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka (2)
k7 – železniční stanice (2)
k8 – automobilová doprava (2)
k9 – cyklostezka (1)

k10 – existence ochranného pásma (5)
k11 – inundiační pásmo (1)

k12 – technický stav SO (3)
k13 – materiály SO (ekologie) (3)
k14 – měřítko SO vůči sídlu (2)
k15 – architektura SO (3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran (5)
k17 – umístění SO vůči sídlu (1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu (2)
k19 – absolutní velikost areálu (2)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav (3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu (3)

k22 – genius loci usedlosti (3)
k23 – genius loci sídla (2)

_________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[4] Háj ve Slezsku [online]. 2017. [cit. 5.6.2017] Dostupné z: http://www.hajveslezsku.cz/obec-haj-ve-
slezsku-1/informace-o-obci/historie-a-soucasnost/
[5]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: [5]   
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/jilesovice/jilesovice.htm
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/index.php?
start_y=480200&start_x=1094100
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3.2    Chabičov

Obr.č.10 Letecká mapa Chabičova

součást obce Háj ve Slezsku
charakter sídla: vesnice (venkovské městečko) s výrazným centrem
výměra k.ú.: 549,8 ha
počet domů v roce 2017: 371 (402 s Hájem)
počet obyvatel v roce 2017: 1331 (1406 s Hájem)

Tab.3 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [4]: 
Místní část Chabičov je připomínána od r.1377. Chabičov zřejmě vznikl pravděpodobně z 
potřeby velkopolomského panství hlídat zboží proti dolnobenešovským. V roce 1792 zde 
byla zřízena škola. Od roku 1821 je Chabičov samosprávným. Za osvobozovacích bojů byla 
osada  poškozena. Na hřbitově z roku 1908 je hrob Vaškovy rodiny, prapředků Petra 
Bezruče. K Chabičovu patří návrší Ostrá hůrka (315 m n.m.) - významné místo slezského 
obrození. 

PAMÁTKY [8]:
Kaple sv.Valentina (1821, 1945 zničena)
Kostel sv.Valentina (1911)
Fara (1905)
Pomník padlým v 1.světové válce (1924)
Památník slezského odboje (1929, 1938 zničen, 1969 obnoven)
Pomník Rudé armády (1945)

Chabičov 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 567 651 680 847 1053 1103 1132 951 1019 1216 1296 1313 1343 1331
počet domů 71 89 88 95 135 154 187 213 0 246 271 308 319 371

počet obyvatel/1 dům 8,0 7,3 7,7 8,9 7,8 7,2 6,1 4,5 0,0 4,9 4,8 4,3 4,2 3,6



Pomník Sovětské armádě-osvoboditelce (1945)
Mlýn – první záznam z roku 1404, 1772 – 1885 byl přestavěn na mlýn zděný, v roce 
1885 přešel do majtku cukrovaru a v roce 1890 byla postavena turbína na výrobu 
el.proudu. Od roku 1933 - mlýn pohání Francisova turbína s výkonem 59,2 kW.
V současné době je tady podnikatelská zóna s převažující potravinářskou výrobou.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
VODOVODY [6] – jsou provozovány SmVaK Ostrava, OOV (ostravský oblastní 
vodovod) je propojen (DN 5/4“) s vodojemem (50 m3). Z vodojemu gravitačně do 
sítě.
KANALIZACE [6] – soustavný systém jednotné stokové sítě, na který je napojeno 
75% zástavby. Stoková síť je ukončena nv areálu, jejíž součástí je ČOV. 25% 
zástavby má odpadní vody zaústěny do domovních septiků nebo žump. Ve výhledu 
je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v délce 3150 m 
a profilu DN 300.
PLYN – vysokotlaký plynovod DN 100, PN40 je přiveden do regulační stanice na 
jižním okraji obce a pak dále rozveden po obcí plynovodem středotlakým. Převážná 
část obce je plynofikována. V ÚP je plánováno dokončení rozvodu plynu na celou 
obec.
ELEKTRO – obec je napojena na vzdušné vedení VN 22 kV č.(23) ze severní strany 
z Dolního Benešova. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Přes Chabičov vede silnice III/4673.
Obcí prochází stabilizovaná jednokojná železniční trať č. 316 Ostrava Svinov – 
Opava.

GEOLOGIE [7] : 
areál B: kenozoikum – kvartér - sprašová hlína,
areál C: kenozoikum – kvartér – nivní sediment,
areál D: kenozoikum – kvartér – nivní sediment a kenozoikum – kvartér - sprašová hlína,

RADONOVÝ INDEX [7]: 
areál B: kvartér, hlubší podloží střední 
areál C: kvartér, hlubší podloží střední 
areál D: kvartér, hlubší podloží střední 
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USEDLOSTI:

Obr.č.11 Situace Chabičova [autor]

Obr.č.12 Swarzplan Chabičova [autor]



B – Zemědělská usedlost AGRONET Smolkov s.r.o. (zemědělská výroba včetně 
prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků)
Plocha areálu: 14327 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno dvanáct různě velkých objektů pro zemědělskou 
výrobu a skladování. Nevětší objekt je jednopodlažní železobetonová hala. Průměrný 
stavebně technický stav. Ostatní menší objekty jsou jednopodlažní, v jednom případě 
dvoupodlažní, svislé obvodové konstrukce zděné z cihel, střechy sedlové – dřevěný 
krov. Podprůměrný stavebně technický stav.
 

Lokace: 
Areál je umístěn na východním okraji vesnice. Je obklopen ze tří stran zemědělsky 
obdělávanými pozemky, pouze jeho západní strana se přimyká k zahradám 
rodinných domků. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.13 Fotografie usedlosti B ze směru od Dobroslavic [autor]

Obr.č.14 Fotografie usedlosti B  [autor]
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Obr.č.15 Fotografie usedlosti B za strany obce [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: zemědělství (známka 2)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – pouze NN (známka 3)
k3 – Plynovodní přípojka – ne, ale lze napojit (známka 3)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  - vlastní (známka 3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 400 m (známka 3)
k7 – železniční stanice – 400 m (známka 5)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – ne(známka 1)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – podprůměrný (známka 4)
k13 – materiály SO (ekologie) – beton, cihla, dřevo, kov (známka 4)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – velké (známka 3)
k15 – architektura SO – brutální (známka 5)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – východ (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,3% (známka 2)
k19 – absolutní velikost areálu -  14327 m2 (známka 2)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – nadprůměrná (známka 4)

k22 – genius loci usedlosti – žádný (známka 5)
k23 – genius loci sídla – výborný (známka 1)



C – Smíšená usedlost: ČOV pro obec Háj ve Slezsku SMVaK Ostrava a.s. a 
Řeznictví Tichý s.r.o. (řeznictví a uzenářství)
Plocha areálu: 63232 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno deset objektů řeznictví pro zpracování masa a 
skladování a dva objekty ČOV. Stavební materiály objektů jsou smíšené: svislé 
obvodové konstrukce převážně zděné z cihel, železobetonové a ocelové. Střechy 
sedlové – dřevěný krov. Průměrný stavebně technický stav. 

Lokace:
Areál je umístěn na severním okraji vesnice mezi železniční tratí a korytem řeky 
Opavy. Je obklopen ze všech stran zemědělsky obdělávanými pozemky. Převažující 
větry jihozápadní až západní.

Obr.č.16 Fotografie usedlosti C za strany od Dobroslavic [autor]

Obr.č.17 Fotografie usedlosti C za strany od usedlosti D [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: potravinářská výroba + čištění odpadních vod (známka 3)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – NN, VN (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace – ano (známka 1)

21



Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – v místě (známka 1)
k7 – železniční stanice – 1300 m (známka 5)
k8 – automobilová doprava – silnice obecní málo udržovaná (známka 4)
k9 – cyklostezka – 700 m (známka 3)

k10 – existence ochranného pásma – 1/3 areálu ve 2 ochran.pásmech (známka 4)
k11 – inundiační pásmo – částečně (známka 3)

k12 – technický stav SO – průměrný (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – beton, cihla, dřevo, kov (známka 4)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – velké (známka 3)
k15 – architektura SO – podprůměrná (známka 4)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – sever (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 1,2% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  63232 m2 (známka 5)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – nadprůměrná (známka 5)

k22 – genius loci usedlosti – žádný, původní zcela potlačen (známka 5)
k23 – genius loci sídla – výborný (známka 1)



D – Smíšená usedlost: Garáže a dílny Háj s.r.o. (výroba, obchod, služby), 
VibroBeton s.r.o. (provádění staveb), Morseva, spol. s r.o. (výroba osiva, ošetřování 
rostlin, aj.), NORIM s.r.o. (výroba, obchod, služby) a Holuša montáže s.r.o. 
(kovovýroba, provádění staveb, aj.)
Plocha areálu: 66532 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěn jeden objekt Garáže a dílny Háj, dva objekty 
Norim, dva objekty Holuša montáže, tři objekty Morsevy a tři objekty VibroBetonu. 
Stavební materiály objektů jsou smíšené: svislé obvodové konstrukce převážně 
zděné z cihel, železobetonové a ocelové. Střechy sedlové – dřevěný krov nebo 
ploché. Stavebně technický stav kolísá podle vlastníka od podprůměrného po 
výborný. 

Lokace:
Areál je umístěn na severním okraji vesnice mezi železniční tratí a korytem řeky 
Opavy. Z jižní strany je přimknut k železniční trati a do areáli je zatažena vlečka. Ze 
západní strany je sportovní obecní hřiště. Je obklopen ze severní a východní strany 
je obklopen zemědělsky obdělávanými pozemky. Převažující větry jihozápadní až 
západní.

Obr.č.18 Fotografie usedlosti D za strany od usedlosti C [autor]

Obr.č.19 Fotografie usedlosti D za strany od usedlosti C [autor]
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Obr.č.20 Fotografie usedlosti D za strany od usedlosti C [autor]

Obr.č.21 Fotografie usedlosti D za strany obecního hřiště [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: malá průmyslová výroba (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – NN, VN, VVN (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace - není, ale je plánována (známka 3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 650 m (známka 4)
k7 – železniční stanice – 900 m (do jižní části areálu vlečka) (známka 3)
k8 – automobilová doprava – silnice obecní průměrně udržovaná (známka 3)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – vlastní (známka 5)
k11 – inundiační pásmo – částečně (známka 3)

k12 – technický stav SO – průměrný (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – beton, cihla, dřevo, kov (známka 4)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – velké (známka 3)



k15 – architektura SO – podprůměrná (známka 4)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – sever (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 1,2% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  63232 m2 (známka 5)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – podprůměrná (známka 4)

k22 – genius loci usedlosti – žádný, původní zcela potlačen (známka 5)
k23 – genius loci sídla – výborný (známka 1)

________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[4] Háj ve Slezsku [online]. 2017. [cit. 5.6.2017] Dostupné z: http://www.hajveslezsku.cz/obec-haj-ve-
slezsku-1/informace-o-obci/historie-a-soucasnost/
[8]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/hajveslezsku/hajveslezsku.htm
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/index.php?
start_y=480200&start_x=1094100
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3.3    Smolkov

Obr.č.22 Letecký snímek Smolkova

součást obce Háj ve Slezsku
charakter sídla: vesnice, rozprostřená  kolem silnice III/4673
výměra k.ú.: 359,7 ha
počet domů v roce 2017: 259
počet obyvatel v roce 2017: 914

Tab.4 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [4]:
Smolkov je poprvé zmiňován v roce 1377. Stávala zde dřevěná tvrz a na jejím místě byl po 
roce 1739 postaven dvouposchoďový barokní zámek. V letech 1837 až 1945 byl ve 
vlastnictví Řádu německých rytířů. V rokce 1925 byl byl zámek využíván jako sirotčinec, 
dnes slouží  jako Domov pro seniory Ludmila. 

PAMÁTKY [8] [9]:
Kaple P.Marie (1866, 1945 zničena)
Zvonice – na místě kaple
Kamenný kříž  
Pomník padlým v 1.světové válce – hřbitov (1923)
Pamětní deska padlým – smuteční síň (1968)
Památník hrdinům Ostravské operace – nad hřbitovem (1973)
Škola 

Smolkov 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 475 513 527 635 778 755 1058 820 939 967 1007 928 942 914
počet domů 58 84 68 74 94 116 177 170 0 202 207 227 230 259

počet obyvatel/1 dům 8,2 6,1 7,8 8,6 8,3 6,5 6,0 4,8 0,0 4,8 4,9 4,1 4,1 3,5



Zámek - Sirotčinec Ludmila
Zámecký mlýn – první záznam z roku 1433, v roce 1922 byla u mlýna postavena 
turbína, která dodávala elektřinu zámku a několika domům.
Smolkovská tvrz [10] (1936-38) na kopci Padařov ve výšce 340 m n.m. – soustava 
pěti objektů (dělostřelecký srub + nedokončená dělostřelecká otočná a výsuvná věž 
+ pěchotní srub + dělostřelecká pozorovatelna + vstupní objekt), které byly propojeny 
podzemními prostory. Tato vojenská památka byla součástí pevnostního pásma.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
VODOVODY [6] – voda z přivaděče OOV (ostravský oblastní vodovod) DN 1000 je 
přidvedena do vodojemu ve Smolkově 1500 m3 a gravitačně rozvedena.Vodojem 
slouží jako akumulace i pro Dolní Benešov a Hlučín. 
KANALIZACE [6] – splašková kanalizace DN 300 je zaústěna do ČOV v Chabičově
PLYN – středotlaký plynovod je napojen na větev Chabičova.
ELEKTRO - obec je napojena na vzdušné vedení VN 22 kV č.(23) ze severní strany 
z Dolního Benešova, stejně jako Chabičov.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Přes Smolkov vede silnice III/4673.
Smolkova se ze severovýchodu dotýká železniční trať č. 316 Ostrava Svinov – 
Opava.

GEOLOGIE [7]:
areál E1: kenozoikum – kvartér – písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
914areál E2: kenozoikum – kvartér – sprašová hlína a kenozoikum – kvartér – nivní 
sediment.

RADONOVÝ INDEX [7]:
areál E1 a E2: kvartér, hlubší podloží střední  
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USEDLOSTI:

Obr.č.23 Situace Smolkova [autor]

Obr.č.24 Schwarzplan Smolkova [autor]



E1 – Malý průmyslový areál Mgr. Miroslav Kahánek s.r.o. (maloobchod, velkoobchod, 
v současnosti k prodeji) – poznámka: posouzení s výhradou – není přímo ve 
zkoumané v lokalitě, ačkoliv je v k.ú.Smplkov, je srostlý se zástavbou Chabičova
Plocha areálu: 4143 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno pět různě velkých objektů pro drobnou 
řemeslnou výrobu a skladování. Objekty jsou většinou jednopodlažní, svislé 
obvodové konstrukce převážně zděné z cihel nebo ocelové sloupy, střechy sedlové – 
dřevěný krov. Průměrný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na západním okraji Chabičova. Ze všech stran je obklopen 
převážně zástavbou rodinných domků. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.25 Fotografie usedlosti na výjezdu z Chabičova do Smolkova [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: prodej, kovovýroba (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  – ano (známka 1)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 80 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – 400 m (známka 2)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – kolem usedlosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – ne (známka 1)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – průměrný (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo, kov (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – malé (známka 1)
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k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – západ (známka 5)
k17 – umístění SO vůči sídlu – téměř na okraji (známka 2)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,1% (známka 1)
k19 – absolutní velikost areálu -  4143 m2 (známka 2)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – průměrná (známka 4)

k22 – genius loci usedlosti – průměrn (známka 3)
k23 – genius loci sídla – výborný (známka 1)



E2 – Zemědělská usedlost: AGRONET Smolkov, s.r.o – pozemky areálu vlastní 
Státní pozemkový úřad (zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných 
zemědělských výrobků)
Plocha areálu: 16223 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno sedm různě velkých objektů převážně pro 
zemědělskou výrobu a skladování. Objekty jsou většinou jednopodlažní, svislé 
obvodové konstrukce převážně zděné z cihel, střechy sedlové – dřevěný krov. 
Podprůměrný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn téměř uprostřed zástavby a obklopen je zahradami a objekty 
penziónu pro seniory Ludmila. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.26 Fotografie usedlosti [autor]

Obr.č.27 Fotografie usedlosti [autor]

Obr.č.28 Fotografie usedlosti [autor]
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Bodování kritérií:

k1 - Funkce: zemědělství (známka 2)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  - není, ale je plánována (známka 3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 300 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – není (známka 5)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – není (známka 5)

k10 – existence ochranného pásma – není (známka 1)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – podprůměrný (známka 4)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – přiměřené (známka 2)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – západ (známka 5)
k17 – umístění SO vůči sídlu – srostlé (známka 4)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,5% (známka 3)
k19 – absolutní velikost areálu -  16223 m2 (známka 4)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – průměrná (známka 3)

k22 – genius loci usedlosti – průměrná (známka 3)
k23 – genius loci sídla – výborný (známka 1)

__________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[4] Háj ve Slezsku [online]. 2017. [cit. 5.6.2017] Dostupné z: http://www.hajveslezsku.cz/obec-haj-ve-
slezsku-1/informace-o-obci/historie-a-soucasnost/
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/index.php?
start_y=480200&start_x=1094100
[8]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/hajveslezsku/hajveslezsku.htm
[9]  Mikroregion Matice Slezská  [online]. Galileo Corporation s.r.o. 2017. Dostupné z: 
http://www.maticeslezska.cz/turisticke-zajimavosti-a-cile/
[10]  Dělostřelecká tvrz Smolkov  [online]. Petr Kovář. 2002- 2017. Dostupné z: 
http://www.smolkov.web2001.cz/
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3.4    Lhota

Obr.č.29 Letecká mapa Lhoty

charakter sídla: vesnice, v jižní části roštový systém zástavby, v původní severní 
části má zástavba ulicový charakter
výměra k.ú.: 244 ha
počet domů v roce 2017: 197
počet obyvatel v roce 2017: 633

Tab.5 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [4]: 
Zmínka o Lhotě je poprvé uvedena v roce 1413. 

PAMÁTKY [11]: 
Hřbitovní kaple Sv.Jana Nepomuckého (1904)
Pamětní deska osvoboditelům v areálu býv.školy (1965)
Mlýn - nejstarší písemné zmínky o lhoteckém mlýnu jsou z roku 1460. V roce 1906 
byl doškový mlýn zbourán a nahradila jej zděná přízemní budovu. V roce 1911 byla 
postavena obytná budova a mlýn byl zvednut o jedno patro. V roce 1934 bylo ve 
mlýně postaveno silo a čistírna obilí. V letech 1946-47 byl mlýn opravován a rozšířen 
do dnešní podoby. Po požáru 17. dubna 1987 byl provoz omezen, dnes objekt slouží 
k podnikání a rekreaci.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
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Lhota 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 475 513 527 635 778 755 1058 820 939 967 1007 928 942 914
počet domů 58 84 68 74 94 116 177 170 0 202 207 227 230 259

počet obyvatel/1 dům 8,2 6,1 7,8 8,6 8,3 6,5 6,0 4,8 0,0 4,8 4,9 4,1 4,1 3,5



VODOVODY [6] – jsou provozovány SmVaK Ostrava, síť je napojena na OOV 
(ostravský oblastní vodovod) a rozdělena do dvou tlakových pásem – zemní vodojem 
150 m3 a vodojem 40 m3. Místní zdroj není využíván
KANALIZACE [6] – soustavný systém původně dešťové kanalizace je zaústěn do 
řeky Opavy. Splašková kanalizace do žump a septiků. Přepady septiků zaústěny do 
kanalizace a do řeky Opavy. ÚP předpokládá napojení kanalizace na ČOV v 
Chabičově.
PLYN – středotlaký plynovod je napojen na větev z Chabičova.
ELEKTRO - obec je napojena na vzdušné vedení VN 22 kV č.(23) ze severní strany 
z Dolního Benešova, stejně jako Chabičov.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Přes Lhotu probíhá silnice III/4678.
Lhotu protíná železniční trať č. 316 Ostrava Svinov – Opava.

GEOLOGIE [7]: 
areál F: kenozoikum – kvartér – nivní sediment,

RADONOVÝ INDEX [7]: 
areál E1: kvartér, hlubší podloží nízký



USEDLOSTI:

Obr.č.30 Situace Lhoty [autor]

Obr.č.31 Schwarzplan Lhoty [autor]
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F – Rekreační areál MERKO MLÝN s.r.o.(výroba, obchod, služby) 
Plocha areálu: 248667 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno osm různě velkých objektů dříve pro 
zemědělskou výrobu a skladování. Nyní je většina objektů přestavěna a slouží pro 
rekreaci a ustájení koní. Všechny objekty jsou minimálně dvoupodlažní, objekt 
bývalého mlýna má pět podlaží a k němu se přimyká ještě vyšší budova sil. podlažní 
železobetonová hala. Průměrný stavebně technický stav. Svislé obvodové 
konstrukce jsou převážně zděné z cihel, kromě věže sil, která je železobetonová, 
střechy jsou sedlové – dřevěný krov. Dva objekty jsou zcela nové s nadprůměrným 
stavebně technickým stavem. Tři objekty jsou již zcela zrekonstruovány do velmi 
dobrého stavebně technického stavu a tři objekty jsou postupně a za provozu 
rekonstruovány zatím v průměrné stavebně technickém stavu.

Lokace: 
Areál je umístěn na severním okraji vesnice. Je v podstatě umístěn na ostrově, když 
ze tří stran je obtékán řekou Opava a z jižní strany jej od vesnice odděluje mlýnský 
náhon. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.32 Fotografie areálu ze silnice I/57 Ostrava – Opava [autor]

Obr.č.33 Fotografie areálu z východní části [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: rekreace, ubytování, restaurace (známka 1)



Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano (známka 1) – vlastní výroba el.proudu turbínou
k3 – Plynovodní přípojka – možnost napojení (známka 2)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – kanalizace – ano (známka 1)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 660 m (známka 4)
k7 – železniční stanice – 450 m (známka 3)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – ne (známka 1)
k11 – inundiační pásmo – ano (známka 5)

k12 – technický stav SO – velmi dobrý (známka 2)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – přiměřený (známka 2)
k15 – architektura SO – velmi dobrá (známka 2)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – sever (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 10,2% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  248667 m2 (známka 5 – redukce na 2 – většinově 
užitné a rekreační louky)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – velká (známka 5)

k22 – genius loci usedlosti – výborný (známka 1)
k23 – genius loci sídla – výborný (známka 1)

__________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[4] Háj ve Slezsku [online]. 2017. [cit. 5.6.2017] Dostupné z: http://www.hajveslezsku.cz/obec-haj-ve-
slezsku-1/informace-o-obci/historie-a-soucasnost/
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?
mapa=radon&y=482423&x=1093797&s=1
[11]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/lhota/lhota.htm
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3.5    Mokré Lazce

Obr.č.34 Letecká mapa Mokrých Lazců

charakter sídla: vesnice s převážně roštovým systémem zástavby
výměra k.ú.: 1057,4 ha
počet domů v roce 2017: 353
počet obyvatel v roce 2017: 1140

Tab.6 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [12]: 
První zmínka o Mokrých Lazcích se objevuje roku 1377. Původní osada patřila ke 
štítinské tvrzi, kterou vlastnili páni z Kravař. Roku 1430 bylo založeno v Mokrých 
Lazcích svobodné fojtství. 16. století byl vybudován dřevěný kostel, který byl předán 
pod správu dominikánského řádu. Na počátku 17. století byla postavena dřevěná 
škola. Po zrušení dominikánského řádu císařem Josefem II., vyrostla na jeho 
bývalých pozemcích řada nových usedlostí a vznikla obec Nové Mokré Lazce. 

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI [13] [14]:  
Kostel sv. Jana Křtitele, původně dřevěný kostel ze 16. století byl nahrazen koncem 
18. století kamennou stavbou s doznívajícími renesančními prvky. Roku 1837 byla 
zbourána dřevěná zvonice a místo ní postavena kamenná věž. Monstranci navrhl 

Mokré Lazce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 858 881 906 902 1040 1047 1053 849 1033 994 1053 1035 1069 1140
počet domů 119 150 131 132 151 164 188 192 222 229 257 284 301 353

počet obyvatel/1 dům 7,2 5,9 6,9 6,8 6,9 6,4 5,6 4,4 0,0 4,3 4,1 3,6 3,6 3,2



významný český architekt Josef Mocker, kterému byla mimo jiné svěřena dostavba 
chrámu sv. Víta v Praze. 
Fara
Kaple sv.Anny (pol.18.stol.)
Kamenný kříž U kostela
Hrad Přerovec – zaniklý
Biokoridor Na Nivě – významný krajinotvorný prvek

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
VODOVODY [6] – zdrojem vody jsou místní zdroj a OOV (ostravský oblastní 
vodovod). Oba zdroje jsou svedeny do vodojemu 100 m3 a pak rozváděny 
gravitačně po obci.
KANALIZACE [6] – soustavný systém jednotné kanalizace je vyústěn do otevřeného 
koryta a z něj do potoka Sedlinka. Splašková kanalizace do žump a septiků. Přepady 
septiků zaústěny do kanalizace. Plán rozvoje MSK předpokládá napojení kanalizace 
na ČOV v Chabičově.
PLYN – obec je plně plynofikována, je napojena na středotlaký plynovod z 
Chabičova.
ELEKTRO - obec je napojena na vzdušné vedení VN 22 kV.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Mokré Lazce mají rozvinutou strukturu komunikační sítě tvořenou silnicemi I/11, 
III/4673, III/4665, III/4664 a místními komunikacemi.
Lhotu protíná železniční trať č. 316 Ostrava Svinov – Opava.

GEOLOGIE [7]: 
areál H a Ga: kenozoikum – kvartér - sprašová hlína a kenozoikum – kvartér – 
smíšený sediment,
areál Gb: kenozoikum – kvartér - sprašová hlína 

RADONOVÝ INDEX [7]: 
areál H i G: kvartér, hlubší podloží nízký
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USEDLOSTI:

Obr.č.35 Situace Mokrých Lazců [autor]

Obr.č.36 Schwarzplan Mokrých Lazců [autor]



Ga – Malý průmyslový areál Haberkorn s.r.o. (kovovýroba) – Postaveno kolem roku 
2000 na místě bývalých silážních žlabů a seníku.
Plocha areálu: 12332 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěn jeden objekt převážně pro průmyslovou výrobu a 
skladování. Objekt má halový charkter, svislé obvodové konstrukce převážně 
ocelové sloupy, střecha plochá. Výborný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na východním okraji obce a je ze severu omezen železniční tratí, z 
jihu silnicí a z ostatních stran je obklopen zemědělsky využívanými pozemky. 
Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.37 Fotografie areálu [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: lehké strojírenství (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano (známka 3)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  – ano (známka 1)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 240 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – 500 m (známka 2)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – kolem usedlosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – z 1/5 zasahuje (známka 2)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – výborný (známka 1)
k13 – materiály SO (ekologie) – kov, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – větší (známka 3)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – severovýchod (známka 1)
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k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,1% (známka 1)
k19 – absolutní velikost areálu -  12322 m2 (známka 3)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – minimální (známka 1)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – malá (známka 2)

k22 – genius loci usedlosti – průměrný (známka 3)
k23 – genius loci sídla – velmi dobrý (známka 2)

Gb – Malý průmyslový areál Haberkorn s.r.o. (kovovýroba). Postaveno 1996.
Plocha areálu: 11524 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěn jeden objekt převážně pro administrativu, malou 
průmyslovou výrobu a skladování. Objekt má halový charkter, svislé obvodové 
konstrukce převážně ocelové sloupy a zděné, střecha plochá. Výborný stavebně 
technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na západním okraji obce a je ze severu omezen silnicí a z ostatních 
stran je obklopen zemědělsky využívanými pozemky. Převažující větry jihozápadní 
až západní.

Obr.č.38 Fotografie ateálu [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: lehké strojírenství (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – NN, VN (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace - ano (známka 1)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 400 m (známka 2)
k7 – železniční stanice – 1200 m (známka 5)



k8 – automobilová doprava – silnice III.tř. s těsnou vazbou na silnici I.tř. (známka 1)
k9 – cyklostezka – 500 m (známka 2)
k10 – existence ochranného pásma – není (známka 1)

k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)
k12 – technický stav SO – výborný (známka 1)

k13 – materiály SO (ekologie) – kov, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – větší (známka 3)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – západ (známka 5)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,1% (známka 1)
k19 – absolutní velikost areálu -  11524 m2 (známka 3)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – minimální (známka 1)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – malá (známka 2)

k22 – genius loci usedlosti – horší průměr (známka 4)
k23 – genius loci sídla – velmi dobrý (známka 2)
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H – Zemědělská usedlost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice (zemědělství včetně 
prodeje). Momentálně se pronajímá.
Plocha areálu: 15398 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno pět objekt převážně pro zemědělsko výrobu a 
skladování. Areál je současně pronajímán pro garážování a opravy automobilové 
techniky a pro chov psů. Objekty jsou převážně jedno až dvoupodlažní, svislé 
obvodové konstrukce převážně zděné, střechy sedlové – dřevěný krov. Průměrný 
stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na východním okraji obce a je ze severu omezen silnicí, ze západu 
sportovním areálem a z ostatních stran je obklopen zemědělsky využívanými 
pozemky. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.39 Fotografie areálu [autor]

Obr.č.40 Fotografie areálu [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: autoopravna, sklad, psinec (známka 2)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace - ano (známka 1)



Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 240 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – 500 m (známka 2)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – kolem usedlosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – není (známka 1)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – průměrný (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – přiměřený (známka 2)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – severovýchod (známka 1)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,1% (známka 1)
k19 – absolutní velikost areálu -  15398 m2 (známka 3)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – velká (známka 4)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – průměr (známka 3)

k22 – genius loci usedlosti – průměr (známka 3)
k23 – genius loci sídla – velmi dobrý (známka 2)

_________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?
mapa=radon&y=482423&x=1093797&s=1
[12] Obec Mokré Lazce [online]. Galileo Corporation s.r.o. 2017. Dostupné z: 
http://www.mokrelazce.cz/informace-o-obci/historie/
[13]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/mokrelazce/mokrelazce.htm
[14]  Mikroregion Matice Slezská [online]. MMS, Antonína Vaška 86, 74792 Háj ve Slezsku. Dostupné 
z: http://www.maticeslezska.cz/turisticke-zajimavosti-a-cile/
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3.6    Štítina

Obr.č.41 Letecká mapa Štítiny

charakter sídla: vesnice s jednoduchým urbanistickým uspořádáním
výměra k.ú.: 302 ha
počet domů v roce 2017: 353
počet obyvatel v roce 2017: 1264

Tab.7 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [15]: 
Obec se nazývala Troubky a Štítina byla pouze tvrz, o které je zmínka v písemných 
pramenech r. 1282. Název Troubky zanikl počátkem 18. století.
K ekonomickému rozvoji obce došlo taž s příchodem řádu německých rytířů r. 1837. 
Ten v obci postavil některé výrobní objekty, navazující na prosperující zemědělskou 
výrobu. Některé slouží i dnes. Osvobozovací boje konce 2. světové války z velké 
části Štítinu zničily. 

PAMÁTKY [14] [16]:
Tvrz – středověká vodní tvrz (1337) se postupně mění na hrad a mezi lety 1582 – 
1599 byla rozšířena a přestavěna na renesanční zámek. Roku 1785 byl zámek 
přestavěn na pivovar. V 80.letech minulého století byl stržen.
Kaple sv. Maří Magdalény (cca 1579) – v renesančním stylu na  osmibokém 
půdorysu. V letech 2006 – 2007 kompletní obnova po ničivých povodních 1997.
Dřevěný kříž – u kaple

Štítina 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 524 842 586 587 770 721 1079 818 1031 1004 1085 1164 1180 1264
počet domů 63 91 87 82 103 109 165 164 185 208 237 276 287 353

počet obyvatel/1 dům 8,3 9,3 6,7 7,2 7,5 6,6 6,5 5,0 0,0 4,8 4,6 4,2 4,1 3,6



Pomník vojína 1. čs. tankové brigády I. Kubince (1945)
Zámecký dvůr (dnes jižní část areálu CH1)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
VODOVODY [6] – zdrojem pitné vody je OOV (ostravský oblastní vodovod) DN 1000 
bez vodojemu. 
KANALIZACE [6] – nesoustavná síť jednotné a dešťové kanalizace DN 300 až DN 
600. Čištění je převážně v domovních septicích. Pouze škola má svou ČOV. V ÚP i 
plánu rozvoje MSK se počítá s vybudováním centrální mechanicko-biologické ČOV.
PLYN – obec je plnofikována a prochází jí kromě středotlakého i vysokotlaký 
plynovod.
ELEKTRO - obec je napojena na vzdušné vedení VN 22 kV.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Přes obec vede silnice II/467 do Kobeřic a z jižní strany je napojena na silnici I/11. Z 
Háje ve Slezku je vedena silnice III/4673.
Středem obce prochází železniční trať č. 321 Ostrava Svinov – Opava.
GEOLOGIE [6]: 
areál CH1: kenozoikum – kvartér – nivní sediment,
areál CH2: kenozoikum – kvartér – sprašová hlína

RADONOVÝ INDEX [7]: 
areály CH: kvartér, hlubší podloží nízký
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USEDLOSTI:

Obr.č.42 Situace Štítiny [autor]

Obr.č.43 Schwarzplan Štítiny [autor]



CH1– Smíšený areál zemědělství, lehkého průmyslu, řemeslných dílen a bydlení 
(zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, 
skladování, kovoobrábění, truhlářství, strojírenská výroba, aj.)                           
Plocha areálu: 63813 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno dvacet různě velkých objektů pro  výrobu a 
skladování, pro administrativu, občanskou vybavenost a zemědělskou výrobu. 
Objekty jsou většinou jedno až dvoupodlažní, svislé obvodové konstrukce převážně 
zděné z cihel nebo ocelové sloupy, střechy sedlové – dřevěný krov. Mírně 
madprůměrný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na severozápadní straně obce, ale částečně ze strany jihovýchodní 
prorůstá mezi obytné domy. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.44 Fotografie areálu – střední část [autor]

Obr.č.45 Fotografie areálu – jižní část [15]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: průmysl, skladování, zemědělství (živočišná výr.), administrativa, 
služby, bydlení (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano-(známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
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k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace – ano (známka 1)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 300 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – 500 m (známka 3)
k8 – automobilová doprava – silnice II.tř (známka 1)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – částečně (známka 2)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – udržovaný (známka 2)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo, kov (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – velmi velké (známka 4)
k15 – architektura SO – velmi dobrá (známka 2)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – sever (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji až srostlé (známka 3)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 2,1% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  63813 m2 (známka 5)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – mírně pod průměr (známka 2)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – nadprůměrná (známka 4)

k22 – genius loci usedlosti – velmi znatelný (známka 2)
k23 – genius loci sídla – velmi znatelný (známka 2)



CH2– květinářství (pěstitelství, prodej)
Plocha areálu: 36216 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti jsou umístěny dva různě velké objekty propěstitelství. 
Objekty jsou většinou jednopodlažní, svislé obvodové konstrukce převážně zděné z 
cihel nebo ocelové sloupy, střechy sedlové – dřevěný krov, část skleníků ocelová 
konstrukce a sklo. Průměrný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na západní straně obce a je od urbánní struktury oddělen silnicí 
II/467. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.46 Fotografie areálu [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: pěstitelství rostlin a prodej (známka 1)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano-(známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  – není (známka 5)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 400 m (známka 2)
k7 – železniční stanice – 500 m (známka 3)
k8 – automobilová doprava – silnice II.tř (známka 1)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – částečně (známka 2)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – průměrný (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo, kov, sklo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – přiměřené (známka 2)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – severozápad (známka 3)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)
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k18 – velikost areálu vůči sídlu – 1,2% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  36216 m2 (známka 2)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – mírně pod průměr (známka 2)

k22 – genius loci usedlosti – průměrný (známka 3)
k23 – genius loci sídla – velmi znatelný (známka 2)



CH3 – Areál skladů  - Správa státních hmotných rezerv (skladování)
Plocha areálu: 50498 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno třináct objektů převážně pro skladování. Objekty 
jsou většinou halové jednopodlažní, svislé nosné konstrukce převážně 
železobetonové nebo ocelové sloupy, svislé obvodové konstrukce převážne zděné z 
cihel, střechy sedlové – kombinované. Výborný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na jihozápadní straně obce a je od urbánní struktury oddělen 
železnicí. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.47 Fotografie areálu CH3 a CH4[15]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: skladování (známka 3)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano-(známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  – vlastní (známka 3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 300 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – v místě a vlečka (známka 1)
k8 – automobilová doprava – silnice II.tř (známka 1)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)
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k10 – existence ochranného pásma – částečně (známka 3)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – výborný (známka 1)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, beton, dřevo, kov (známka 3)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – velmi velké (známka 4)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – západ (známka 5)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 1,7% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  50498 m2 (známka 5)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – minimální (známka 1)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – nadprůměrná (známka 4)

k22 – genius loci usedlosti – minimální (známka 4)
k23 – genius loci sídla – velmi znatelný (známka 2)

CH4 – Průmyslový areál – Šimeček, spol. s r.o. (zpracování kamene)
Plocha areálu: 10584 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno osm objektů převážně pro výrobu a skladování. 
Objekty jsou většinou halové jednopodlažní, svislé nosné konstrukce převážně 
železobetonové nebo ocelové sloupy, svislé obvodové konstrukce převážne zděné z 
cihel, střechy sedlové – kombinované. Průměrrný stavebně technický stav. 

Lokace: 
Areál je umístěn na jihozápadní straně obce a je od urbánní struktury oddělen 
železnicí a areálem CH3. Převažující větry jihozápadní až západní.

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: průmysl (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano-(známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
k5 – obecní kanalizace  – vlastní (známka 3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 450 m (známka 3)
k7 – železniční stanice – 300 m (známka 1)
k8 – automobilová doprava – v blízkosti silnice II.tř (známka 2)
k9 – cyklostezka – v těsné blízkosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – částečně (známka 3)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)



k12 – technický stav SO – dobrý (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, beton, dřevo, kov (známka 3)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – mírně větší (známka 3)
k15 – architektura SO – průměrná (známka 3)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – západ (známka 5)
k17 – umístění SO vůči sídlu – na okraji (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,3% (známka 2)
k19 – absolutní velikost areálu -  10584 m2 (známka 2)

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – menší (známka 2)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – průměrná (známka 3)

k22 – genius loci usedlosti – minimální (známka 4)
k23 – genius loci sídla – velmi znatelný (známka 2)

__________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?
mapa=radon&y=482423&x=1093797&s=1
[14]  Mikroregion Matice Slezská [online]. MMS, Antonína Vaška 86, 74792 Háj ve Slezsku. Dostupné 
z: http://www.maticeslezska.cz/turisticke-zajimavosti-a-cile/
[15] Obec Štítina [online]. Obec Štítina. 2017. Dostupné z:http://www.stitina.cz/historie-obce/
[16]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/stitina/stitina.htm
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3.7    Holasovice

Obr.č.48 Letecká mapa Holasovic

charakter obce: venkovské sídlo kompaktního charakteru
výměra k.ú.: 1623 ha
počet domů v roce 2017: 206 (420)
počet obyvatel v roce 2017:  (1377)
obytná zástavba: téměř výhradně rodinné domky

Tab.8  statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [17]: 
Holasovice jsou poprvé zřejmě zmíněny v Bule papeže Hadriána IV (23.4.1155) jako 
„Gradice golensicezke“. Dříve se soudilo, že Holasovice se svým hradiskem byly 
centrem kmene Holasiců. Dosavadní archeologické nálezy nepotvrzují, že 
Holasovice byly centerem kmene Holasiců, avšak zřejmě byly jejich významnou 
osadou. Vratislavský mír (1742) rozdělil Holasovice na část pruskou a část císařskou. 
V r. 1959 byla hranice po dohodě s Polskem vyrovnána s hranicí katastru. V 
Holasovicích byly dva mlýny. Zadní mlýn přestal mlít v r. 1939. Mlýn ve vesnici na 
„Závodí“ mele dodnes (turbína).

PAMÁTKY [18]: 
Kaple Na Hůrce
Kamenný kříž

Holasovice 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 659 758 811 823 794 790 886 760 769 716 638 611 651 631
počet domů 85 111 94 98 100 105 131 161 158 160 157 181 193 206

počet obyvatel/1 dům 7,8 6,8 8,6 8,4 7,9 7,5 6,8 4,7 0,0 4,5 4,1 3,4 3,4 3,1



Socha sv.Floriána
Památník TGM
Památník obětem 2.světové války
Rodný dům Pavla Křížkovského
Národní škola
Eneolitické sídliště a slovanské hradiště - archeologické naleziště na návrší
Dům - dnes knihovna
Velkostatek - dnes muzeum Slezský venkov
Vila

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA :
VODOVODY [6] – veřejný vodovod je napojen na stávající vodovod v Držkovicích. 
Čerpací stanice Držkovice bude čerpat vodu výtlačným řadem do koncového 
věžového vodojemu Holasovice 300 m3. 
KANALIZACE [6] – nesoustavný systém jednotné kanalizace byl změněn na 
dešťovou kanalizaci a je zaústěn do řeky Opavy. Oddílná splašková kanalizace je 
zakončena ČOV o kapacitě 1200 EO s vypouštěním vyčištěných vod do řeky Opavy. 
PLYN – obec je plně plynofikována. Areál I  v části Slezské museum je napojen na 
nízkotlaký  plynovod a v části barokní sýpky ne.
ELEKTRO - areál I je plně elektrifikován, plánuje se zemní kabel VN s trafostanicí na 
jihozápafní hranici areálu.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Podél jihozápaní části Holasovic probíhá silnice I.tř. I/57, na ni navazuje silnice III.tř. 
III/0576, která umožňuje zásobování usedlosti I. V souběhu se silnicí I/57 vede 
železniční trať Olomouc – Opava.

GEOLOGIE [7]: 
areál I1 až I2: kenozoikum – kvartér – nivní sediment,

RADONOVÝ INDEX [7]: 
areály I: kvartér, hlubší podloží nízký
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USEDLOSTI:

obr.č.49 Situace Holasovic [autor]

obr.č.50 Schwarzplan Holasovic [autor]



I – Smíšený areál – Muzeum Slezský venkov, zámečnictví, drobné stavební práce, 
zěmědělství 
Plocha areálu: 17609 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti je umístěno osm různě velkých objektů. Areál lze rozdělit na 
dvě části: 1) část muzea Slezský venkov, která má šest objektů převážně již 
rekonstruovaných ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. Objekty sloužily pro 
zemědělství, skladování a malovýrobu, jsou převážně jednopodlažní s půdou. Svislé 
obvodové a nosné konstrukce převážně zděné z cihel, sedlové střechy – dřevěný 
krov. 2) část s barokní sýpkou má dva objekty ve velmi špatné stavebně technickém 
stavu.  Svislé obvodové a nosné konstrukce převážně zděné z cihel, sedlové střechy 
– dřevěný krov.

Lokace: 
Areál je umístěn na severovýchodní straně vesnice a je v podstatě vrostlý do jejího 
centra. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.51 Fotografie areálu – část muzea Slezský venkov [autor]

Obr.č.52 Fotografie areálu – část barokní sýpky [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: smíšená (známka 2)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka – ano (známka 1)
k3 – Plynovodní přípojka – ano (známka 1)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
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k5 – obecní kanalizace - není, ale je plánována (známka 3)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 150 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – 450 m (známka 3)
k8 – automobilová doprava – silnice III.tř, v těsné blízkosti silnice I.tř. (známka 1)
k9 – cyklostezka – kolem usedlosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – není (známka 1)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – průměrný (známka 3)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – přiměřené (známka 2)
k15 – architektura SO – velmi dobrá (známka 2)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – severovýchod (známka 1)
k17 – umístění SO vůči sídlu – centrum (známka 4)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,3% (známka 3)
k19 – absolutní velikost areálu -  17609 m2 (známka 2) – rekukce kvůli funkci

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – mírně nad průměr (známka 4)

k22 – genius loci usedlosti – citelný (známka 2)
k23 – genius loci sídla – velmi znatelný (známka 1)

__________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?
mapa=radon&y=482423&x=1093797&s=1
[17] Obec Holasovice [online]. Galileo Corporation s.r.o. 2017. Dostupné z:http://www.obec-
holasovice.cz/informace-o-obci/holasovice/
[18]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/holasovice/holasovice.htm
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3.8    Skrochovice

Obr.č.53 Letecká mapa Skrochovic

součást obce Brumovice
charakter obce: venkovské sídlo se zástavbou podél silnice
výměra k.ú.: 276 ha
počet domů v roce 2017: 110
počet obyvatel v roce 2017: 
obytná zástavba: téměř výhradně rodinné domky

Tab.9 statistické údaje historické a soudobé [3]

HISTORIE [19] [21] [22]: 
První písemná zmínka o obci z roku 1377. V září 1939 byl na území bývalého místního 
cukrovaru zřízen první koncentrační tábor (především pro polské občany) na území Slezska i 
celé ČR, který byl v lednu 1940 změněn na tábor zajatecký (ukrajinci, angličané)

PAMÁTKY [20]: 
Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Hrob a pomník obětí fašismu na místním hřbitově
Skrochovický mlýn – první zmínka z roku 1754. Mlýn není funkčí a je zcela
zdevastovaný. Zřejmě byl funkční ještě v 50. letech 20. století. Cenná je barokní 
stavba (obytná část a mlýnice), která bohužel chátrá. 
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Skrochovice 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

počet obyvatel 385 525 566 560 520 490 525 345 375 335 308 316 318 340
počet domů 42 64 68 67 68 72 87 81 74 74 78 89 96 110

počet obyvatel/1 dům 9,2 8,2 8,3 8,4 7,6 6,8 6,0 4,3 0,0 4,5 3,9 3,6 3,3 3,1



TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
VODOVODY[6] – gravitační rozvodná síť je napojena na vodojem v Brumovicích. 
PVC DN 150 – DN 80 o celkové délce 1994 m.
KANALIZACE [6] – jednotná kanalizace (SmVaK Ostrava) délky cca 1000 m je 
zaústěna do otevřeného příkopu a do řeky Opavy (napojeno 280 osob), splašková 
kanalizace (Obec Brumovice) podél silnice I/57 je zaústěna do místní ČOV (napojeno 
50 obyvatel). Ostatní jsou napojeni na žumpy a septiky.
PLYN – podél silnice I/57 vede vysokotlaký plynovod DN 300, PN 25
ELEKTRO - podél silnice I/57 vede VN 20 vzdušné

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Podél jihozápaní části Skrochovic probíhá silnice I.tř. I/57.
V souběhu s ní vede železniční trať Olomouc – Opava.

GEOLOGIE [7]: 
areál J1: kenozoikum – kvartér – nivní sediment a kenozoikum – kvartér – spraš a 
sprašová hlína 
areál J2: kenozoikum – kvartér – nivní sediment a kenozoikum – kvartér – nivní 
sediment,

RADONOVÝ INDEX [7]: 
areály J1 a J2: kvartér, hlubší podloží nízký



USEDLOSTI:

Obr.č.54 Situace Skrochovic [autor]

Obr.č.55  Schwarzplan Skrochovic [autor]
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J1– Průmyslový areál – OPAREAL s.r.o. (AgroBio Opava) – výroba hnojiva a ochran 
proti škůdcům, Výrobní družstvo „Slezská Hořina“ - hnojiva pro velkoodběratele, 
stáčírna PHM.
Plocha areálu: 51221 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti jsou umístěny čtyi objekty Výrobního družstva „Slezská 
Hořina a tři objekty Opareal. Stavební materiály objektů jsou smíšené: svislé 
obvodové konstrukce převážně zděné z cihel, železobetonové a ocelové. Střechy 
sedlové – dřevěný krov nebo ploché. Stavebně technický stav je výborný až 
průměrný

Lokace:
Areál je umístěn na severním okraji vesnice mezi železniční tratí a korytem řeky 
Opavy. Z jižní strany je přimknut k železniční trati a do areálu je zatažena vlečka. Z je 
obklopen zemědělsky obdělávanými pozemky. Převažující větry jihozápadní až 
západní.

Obr.č.56 Fotografie areálu – část Slezské Hořiny ze strany železniční trati [autor]

Obr.č.47 Fotografie areálu – část Slezské Hořiny ze strany železniční trati [autor]



Obr.č.58 Fotografie areálu – část Slezské Hořiny  ze strany OPAREAL [autor]

Obr.č.59 Fotografie areálu – část OPAREAL ze strany silnice I/57 [autor]

Obr.č.60 Fotografie areálu – část OPAREAL ze strany Skrochovického mlýnu [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: smíšená (známka 5)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka (známka 2)
k3 – Plynovodní přípojka – ne (známka 5)
k4 – vodovodní přípojka – ano (známka 1)
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k5 – obecní kanalizace  – vlastní (známka 5)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 250 m (známka 1)
k7 – železniční stanice – v místě + vlečka (známka 1)
k8 – automobilová doprava – silnice I.tř. (známka 1)
k9 – cyklostezka – kolem usedlosti (známka 1)

k10 – existence ochranného pásma – částečně (známka 2)
k11 – inundiační pásmo – není (známka 1)

k12 – technický stav SO – lepší průměr (známka 2)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, beton, kov (známka 3)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – mírně nadměrné (známka 3)
k15 – architektura SO – podprůměrná (známka 4)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – sever (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – okraj (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 2,0% (známka 5)
k19 – absolutní velikost areálu -  51221 m2 (známka 5) 

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – průměrná (známka 3)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – nadprůměrná (známka 5)

k22 – genius loci usedlosti – žádný (známka 5)
k23 – genius loci sídla – znatelný (známka 2)



J2– Skrochovický mlýn – průmyslový areál – soukromá osoba – momentálně bez 
funkce.
Plocha areálu: 14308 m2

Popis stavebních objektů: 
Na pozemcích usedlosti jsou umístěny čtyři různě velké objektů. Tři objekty sloužily 
pro zemědělství, skladování a malovýrobu, a jeden objekt pro bydlení. Jsou převážně 
jednopodlažní s půdou. Svislé obvodové a nosné konstrukce převážně zděné z cihel, 
sedlové střechy – dřevěný krov. Stavebně technický stav velmi špatný, areál je 
dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný.

Lokace: 
Areál je umístěn na severní straně vesnice v izolované pozici těsně před přechodem 
do Polska. Převažující větry jihozápadní až západní.

Obr.č.61 Fotografie areálu – z jižní strany [autor]

Obr.č.62 Fotografie areálu – z jižní strany [autor]

Bodování kritérií:

k1 - Funkce: bez, původně v souladu s venkovem (známka 2)

Technická infrastruktura (k2 až k5):
k2 – Elektropřípojka (známka 3)
k3 – Plynovodní přípojka – ne (známka 5)
k4 – vodovodní přípojka – nezjištěno (známka 3)
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k5 – obecní kanalizace – není záznam (známka 5)

Dopravní infrastruktura (k6 až k9):
k6 – autobusová zastávka – 440 m (známka 3)
k7 – železniční stanice – 830m (známka 4)
k8 – automobilová doprava – těsná vazba na silnici I.tř. - (známka 1)
k9 – cyklostezka – 400 m (známka 2)

k10 – existence ochranného pásma – ne (známka 1)
k11 – inundiační pásmo – ano (známka 5)

k12 – technický stav SO – velmi špatný (známka 4)
k13 – materiály SO (ekologie) – cihla, dřevo (známka 2)
k14 – měřítko SO vůči sídlu – přiměřené (známka 2)
k15 – architektura SO – kvalitní (známka 2)
k16 – umístění SO k sídlu dle světových stran – sever (známka 2)
k17 – umístění SO vůči sídlu – okraj (známka 1)

k18 – velikost areálu vůči sídlu – 0,5% (známka 3)
k19 – absolutní velikost areálu -  14308 m2 (známka 2) 

k20 – ekonomická náročnost stavebních úprav – nadprůměrná (známka 5)
k21 – ekonomická náročnost likvidace areálu – průměr á (známka 3)

k22 – genius loci usedlosti – intenzivní (známka 1)
k23 – genius loci sídla – znatelný (známka 2)

__________________________________________________________________________
[3] Veřejná databáze [online]. Český statistický úřad 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
[6] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online], Moravskoslezský kraj © 2017
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/prvkuk.html
[7] Geologické a geovědní mapy [online], Česká geologická služba, © geologicke-mapy.cz, 
[cit. 5.6.2017]. Dostupné z: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?
mapa=radon&y=482423&x=1093797&s=1
[19] Brumovice [online]. Webhous. 2007. Dostupné z:http://www.brumovice-op.cz/davna
%2Dhistorie/d-1014/p1=52
[20]  Soupis veškerých památek [online]. Jaromír Lenoch, 2002. Dostupné z: 
http://www.soupispamatek.com/okres_opava/foto/skrochovice/skrochovice.htm
[21]  Wikipedie [online]. Creative Commons. 2017. Dostupné 
z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Skrochovice
[22] Koncentrační tábor Skrochovice u Opavy [online]. 25.září.2017. Dostupné z: http://sh.jmjm.cz/

http://sh.jmjm.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skrochovice
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4    Shluková analýza a analýza hlavních komponent

Shluková analýza (Cluster Analysis) a analýza hlavních komponent (Principal 
Component Analysis - PCA) mohou napovědět na základě podobnosti dat, v našem 
případě tedy kritérií, které usedlosti (areály) mají nejvíce podobné hodnocení a tedy i 
východiska pro jejich revitalizaci ve venkovské krajině. V kapitole 2 byly vybrány 
kritéria, která mohou být důležitá pro posouzení „kvality“ usedlostí (areálů) v 
urbanizovaném vesnickém prostoru i ve venkovské krajině. Tato vybraná kritéria se 
dají rozdělit do několika základních skupin, které komplexně popisují stav areálů. 

Důležitou skupinou jsou nepochybně informace o stavu technické 
infrastruktury, které ovšem v našem případě  vykazují nepříliš velké rozdíly, protože  
všechny obce i areály jsou elektrifikovány a dá se porovnávat pouze kvalita připojení 
na rozvodné vedení. Rozvody vody jsou rovněž ve všech obcích téměř srovnatelné. 
Větší rozdíly lze najít pouze ve splaškové kanalizaci a způsobů nakládání s odpady a 
částečně i v plynofikaci. Je otázkou, jestli tato čtyři kritéria (k2, k3, k4, k5) by nebylo 
vhodné pro potřeby anylýz sloučit do kritéria jednoho.

Skupina kritérií dopravní infrastruktury vykazuje mezi sebou již větší rozdíly, 
avšak k8 – kvalita a stav silnic pro automobilovou dopravu rovněž vykazuje ve své 
podstatě minimální rozdíly, které byly třeba zvýraznit třídou silniční sítě. I u této 
skupiny lze uvažovat o sloučení kritérií (k6, k7, k8, k9) do kritéria jednoho.

Skupina kritérií stavebních objektů (k12 – k15) i skupina kritérií ekonomických 
(k20 s k21) by pro co největší objektivizaci jejich hodnot potřebovala mnohem 
podrobnější průzkumy o stavebně technickém stavu stavebních objektů (k12) i o 
stavebních materiálech stavebních objektů z hlediska ekologie (k13) než pouhou 
vizuální obhlídku. Pro potřeby této dizertační práce byla dostupnost potřebných dat, 
vzhledem k tomu, že téměř všechny areály jsou v soukromých rukou a slouží k 
podnikání, v podstatě minimální.

Nejvzdálenější objektivnímu hodnocení je pak skupina kritérií ostatních (k22 a 
k23), které je ovšem třeba v hodnocení uplatnit, protože jsou podstatné pro získání 
investit ze soukromého sektoru, který se kromě racionálních kritérií řídí i intuicí a tedy 
tím, jakého „ducha“ případný investor v usedlosti či obci „cítí“.

Analýzy byly provedeny ve dvou variantách. V analýze č.1 jsou uplatněna 
všech 23 kritérií a v analýze č.2, která měla prozkoumat stav, kdyby všechny areály 
byly využívány v souladu s potřebami venkovské krajiny a tedy by v této oblasti byly 
srovnatelné, byly vyřazeny kritéria k1 – současná funkce areálu a kritéria velikostní 
k18 – poměrná velikost areálů vůči sídlu a k19 – absolutní velikost areálů, pro jejich 
nerelevanci. (U kritéria č.1 je otazný způsob hodnocení, protože i těžký průmysl, 
který je dle našich východisek nevhodný ve venkovském prostoru, přináší lidem práci 
bez zbytečné dopravní zátěže a tím mohou mít i spokojenější život.)

V případné obhajobě této práce bude snad přínosem prozkoumat tedy i 
možnost redukce kritérií z 23 (resp.20) kritérií na 17 (resp.14) kritérií nebo méně.
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4.1    Analýza č.1 [23] 

Do analýzy bylo zařazeno 23 výše uvedených kritérií pro 17 usedlostí v 5 obcí 
resp. 9 katastrálních území.

Tab.č.10 Korelační matice

Tab.č.11 Korelační matice – vážená kritéria
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A 2,52 3,71 1,30 1,85 1,30 2,23 2,23 1,85 2,23 0,37 2,78 0,74 2,78 3,90 1,85 2,23 6,49 1,30 1,85 1,48 2,23 2,23 5,01 2,60 2,37
B 2,43 3,71 3,90 0,37 1,30 0,74 3,34 4,64 2,23 0,37 0,56 0,74 3,71 5,19 2,78 3,71 2,60 1,30 1,85 1,48 2,23 2,97 8,35 1,30 2,58
C 2,35 5,56 1,30 0,37 1,30 0,74 1,11 4,64 4,45 1,11 2,78 0,74 2,78 5,19 1,85 2,97 2,60 1,30 4,64 3,71 2,23 3,71 8,35 1,30 2,81
D 2,91 9,27 1,30 1,85 1,30 2,23 4,45 4,64 3,34 0,37 2,78 0,74 2,78 5,19 3,71 2,97 2,60 1,30 4,64 3,71 2,23 2,97 8,35 1,30 3,22

E1 1,96 9,27 1,30 0,37 1,30 0,74 1,11 1,85 2,23 0,37 0,56 0,74 2,78 2,60 0,93 2,23 6,49 2,60 0,93 1,48 2,23 2,23 5,01 1,30 2,20
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Tab.č.12 Tabulka četnosti kritérií
28.7.2017 11:24:11

Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_new3uprAS_ZUZ.NCSS

Frequency Distribution of funkcex
Cumulative Cumulative Graph of

funkcex Count Count Percent Percent Percent
1 2 2 11.76 11.76 ||||
2 6 8 35.29 47.06 ||||||||||||||
3 2 10 11.76 58.82 ||||
5 7 17 41.18 100.00 ||||||||||||||||

Frequency Distribution of TIelx
Cumulative Cumulative Graph of

TIelx Count Count Percent Percent Percent
1 13 13 76.47 76.47 ||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of TIplynx
Cumulative Cumulative Graph of

TIplynx Count Count Percent Percent Percent
1 12 12 70.59 70.59 ||||||||||||||||||||||||||||
2 1 13 5.88 76.47 ||
5 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of TIvodax
Cumulative Cumulative Graph of

TIvodax Count Count Percent Percent Percent
1 16 16 94.12 94.12 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of TIkanalx
Cumulative Cumulative Graph of

TIkanalx Count Count Percent Percent Percent
1 8 8 47.06 47.06 ||||||||||||||||||
3 4 12 23.53 70.59 |||||||||
5 5 17 29.41 100.00 |||||||||||

Frequency Distribution of DIbusx
Cumulative Cumulative Graph of

DIbusx Count Count Percent Percent Percent
1 9 9 52.94 52.94 |||||||||||||||||||||
2 3 12 17.65 70.59 |||||||
3 3 15 17.65 88.24 |||||||
4 2 17 11.76 100.00 ||||
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Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_new3uprAS_ZUZ.NCSS

Frequency Distribution of DIrailx
Cumulative Cumulative Graph of

DIrailx Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 4 7 23.53 41.18 |||||||||
3 4 11 23.53 64.71 |||||||||
4 1 12 5.88 70.59 ||
5 5 17 29.41 100.00 |||||||||||

Frequency Distribution of DIautox
Cumulative Cumulative Graph of

DIautox Count Count Percent Percent Percent
1 7 7 41.18 41.18 ||||||||||||||||
2 8 15 47.06 88.24 ||||||||||||||||||
3 1 16 5.88 94.12 ||
4 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of DIkolox
Cumulative Cumulative Graph of

DIkolox Count Count Percent Percent Percent
1 13 13 76.47 76.47 ||||||||||||||||||||||||||||||
2 2 15 11.76 88.24 ||||
3 1 16 5.88 94.12 ||
5 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of OPx
Cumulative Cumulative Graph of

OPx Count Count Percent Percent Percent
1 8 8 47.06 47.06 ||||||||||||||||||
2 1 9 5.88 52.94 ||
3 5 14 29.41 82.35 |||||||||||
5 3 17 17.65 100.00 |||||||

Frequency Distribution of IPx
Cumulative Cumulative Graph of

IPx Count Count Percent Percent Percent
1 15 15 88.24 88.24 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 2 17 11.76 100.00 ||||

Frequency Distribution of SOtsx
Cumulative Cumulative Graph of

SOtsx Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 3 6 17.65 35.29 |||||||
3 8 14 47.06 82.35 ||||||||||||||||||
4 3 17 17.65 100.00 |||||||



Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_new3uprAS_ZUZ.NCSS

Frequency Distribution of SOecox
Cumulative Cumulative Graph of

SOecox Count Count Percent Percent Percent
2 10 10 58.82 58.82 |||||||||||||||||||||||
3 3 13 17.65 76.47 |||||||
4 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of SOscalx
Cumulative Cumulative Graph of

SOscalx Count Count Percent Percent Percent
1 1 1 5.88 5.88||
2 7 8 41.18 47.06 ||||||||||||||||
3 6 14 35.29 82.35 ||||||||||||||
4 3 17 17.65 100.00 |||||||

Frequency Distribution of SOarchx
Cumulative Cumulative Graph of

SOarchx Count Count Percent Percent Percent
2 4 4 23.53 23.53 |||||||||
3 9 13 52.94 76.47 |||||||||||||||||||||
4 3 16 17.65 94.12 |||||||
5 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of LOCssx
Cumulative Cumulative Graph of

LOCssx Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 7 10 41.18 58.82 ||||||||||||||||
3 1 11 5.88 64.71 ||
5 6 17 35.29 100.00 ||||||||||||||

Frequency Distribution of LOCosadax
Cumulative Cumulative Graph of

LOCosadax Count Count Percent Percent Percent
1 13 13 76.47 76.47 ||||||||||||||||||||||||||||||
2 1 14 5.88 82.35 ||
3 1 15 5.88 88.24 ||
4 2 17 11.76 100.00 ||||

Frequency Distribution of CAMPosadx
Cumulative Cumulative Graph of

CAMPosadx Count Count Percent Percent Percent
1 4 4 23.53 23.53 |||||||||
2 3 7 17.65 41.18 |||||||
3 3 10 17.65 58.82 |||||||
5 7 17 41.18 100.00 ||||||||||||||||
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Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_new3uprAS_ZUZ.NCSS

Frequency Distribution of CAMPabsolx
Cumulative Cumulative Graph of

CAMPabsolx Count Count Percent Percent Percent
2 8 8 47.06 47.06 ||||||||||||||||||
3 3 11 17.65 64.71 |||||||
4 1 12 5.88 70.59 ||
5 5 17 29.41 100.00 |||||||||||

Frequency Distribution of EKOsux
Cumulative Cumulative Graph of

EKOsux Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 2 5 11.76 29.41 ||||
3 9 14 52.94 82.35 |||||||||||||||||||||
4 2 16 11.76 94.12 ||||
5 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of EKOcutx
Cumulative Cumulative Graph of

EKOcutx Count Count Percent Percent Percent
2 3 3 17.65 17.65 |||||||
3 6 9 35.29 52.94 ||||||||||||||
4 5 14 29.41 82.35 |||||||||||
5 3 17 17.65 100.00 |||||||

Frequency Distribution of GLcampx
Cumulative Cumulative Graph of

GLcampx Count Count Percent Percent Percent
1 2 2 11.76 11.76 ||||
2 1 3 5.88 17.65 ||
3 7 10 41.18 58.82 ||||||||||||||||
4 3 13 17.65 76.47 |||||||
5 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of GLosadax
Cumulative Cumulative Graph of

GLosadax Count Count Percent Percent Percent
1 7 7 41.18 41.18 ||||||||||||||||
2 10 17 58.82 100.00 |||||||||||||||||||||||



Tab.č.13 Statistická souhrnná zpráva
28.7.2017 11:51:27

Statistical Summary Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_new3uprAS_ZUZ.NCSS

Variable Summary Section
Standard

Variables Count Mean Deviation Minimum Maximum
kuha 17 493.85 294.77 227 1057.36
usedlost 0
rozloha_m2 17 41545.47 57808.82 4143 248667
Podil_ 17 1.31 2.39 0.1089884 10.19085
prum_puv 17 2.35 0.32 1.782609 2.913043
funkce 17 6.00 2.97 1.854839 9.274194
TIel 17 1.91 1.14 1.298387 3.895161
TIplyn 17 0.74 0.64 0.3709677 1.854839
TIvoda 17 1.45 0.63 1.298387 3.895161
TIkanal 17 1.96 1.31 0.7419355 3.709677
DIbus 17 2.09 1.24 1.112903 4.451613
DIrail 17 2.84 1.41 0.9274194 4.637097
DIauto 17 1.96 0.93 1.112903 4.451613
DIkolo 17 0.55 0.40 0.3709677 1.854839
OP 17 1.31 0.86 0.5564516 2.782258
IP 17 1.09 0.99 0.7419355 3.709677
SOts 17 2.45 0.92 0.9274194 3.709677
SOeco 17 3.44 1.12 2.596774 5.193548
SOscal 17 2.45 0.80 0.9274194 3.709677
SOarch 17 2.27 0.61 1.483871 3.709677
LOCss 17 3.82 2.13 1.298387 6.491935
LOCosada 17 1.99 1.39 1.298387 5.193548
CAMPosad 17 2.95 1.58 0.9274194 4.637097
CAMPabsol 17 2.36 0.99 1.483871 3.709677
EKOsu 17 2.05 0.81 0.7419355 3.709677
EKOcut 17 2.57 0.75 1.483871 3.709677
GLcamp 17 5.60 2.12 1.669355 8.346774
GLosada 17 2.06 0.66 1.298387 2.596774
prum_w 17 2.43 0.36 1.879032 3.217742

Tab.č.14 Zpráva o korelaci
28.7.2017 11:56:27

Correlation Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_new3uprAS_ZUZ.NCSS

Spearman Correlations Section    (Row-Wise Deletion)

prum_puv prum_w
prum_puv 1.000000 0.753837

0.000000 0.000474
17.000000 17.000000

prum_w 0.753837 1.000000
0.000474 0.000000

17.000000 17.000000
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Porovnáním průměrných hodnocení z korelační matice (Tab.10 a 11) vyplývá, 
že při nezahrnutí vah (prum_puv) jsou nejlépe hodnoceny usedlosti Ga (M.Lazce), H 
(M.Lazce), E1 (Smolkov) a I (Holasovice) – všechny průměr pod 2,0. Nejhůře pak D 
(Chabičov) a J3 (Skrochovice) – těsně pod 3,0. Určitou zajímavostí je, že usedlost F 
(Lhota), která nás nejvíce zajímá má hodnocení přesně uprostřed mezi nejhorším a 
nejlepším – 2,35. Při započtení vah (prum_w)je nejlépe hodnocena usedlost H 
(M.Lazce) – jediná pod 2,0 a nejhorší J1 (Skrochovice) – těsně pod 3,0. Usedlost F 
(Lhota) se posunula v hodnocení na třetí příčku – 2,03.

Z diagramu hierarchické sestavy shluků usedlostí (Obr.64) je patrné, že 
usedlost F (Lhota) má nejblíže k usedlosti J3 (Skrochovice) a pak k E2 (Smolkov).

Z rozptylového diagramu komponentního skóre (prum_w vs. prum_puv) 
(Obr.63) se dá vyčíst největší odchylku od průměru u usedlosti J1 (Skrochovice), D 
(Chabičov) a C (Chabičov) ve směru negativním a ve směru pozitivním po zahrnutí 
vah u usedlosti F (Lhota).

Z rozptylového diagramu komponentního skóre (obr.65) lze vypozorovat, že 
nejvíce odlišné objekty jsou C (Chabičov), D (Chabičov), J1 (Skrochovice) a J3 
(Skrochovice) protože jsou nejvíce odlehlé na hlavní komponentě (PC1) popisující 
většinu rozptylu a na druhé hlavní komponentě (PC2) jsou nejodlišnější opět C 
(Chabičov) a D (Chabičov), spolu s Ga (Mokré Lazce) a Gb (Mokré Lazce) na 
opačné straně. Rozptylový diagram (obr.66) ukazuje, že opět nejvíce odlišné objekty 
na hlavní komponentě (PC1) jsou C (Chabičov), D (Chabičov), J1 (Skrochovice) a J3 
(Skrochovice) a na třetí hlavní komponentě (PC3) jsou extrémy pak objekty J3 
(Skrochovice), J1 (Skrochovice) a na opačné straně E2 (Smolkov). Rozptylový 
diagram (Obr.67) ukazuje největší odlišnosti na hlavní komponentě u usedlosti D 
(Chabičov), C (Chabičov), J1 (Skrochovice) a na opačné straně J3 (Skrochovice) a 
na čtvrté hlavní komponentě Ch1 (Štítina) a B (Jilešovice). U všech rozptylových 
diagramů jsou nejvíce odlišné od ostatních usedlosti C (Chabičov), D (Chabičov), J1 
(Skrochovice) a J3 (Skrochovice).



4.2    Analýza č.2 [23] 

Do analýzy bylo zařazeno 20 výše uvedených kritérií pro 17 usedlostí v 5 obcí resp. 9 
katastrálních území.

Tab.č.16 Korelační matice

Tab.č.17 Korelační matice – vážená kriteria
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A 2,55 1,33 1,90 1,33 2,29 2,29 1,90 2,29 0,38 2,86 0,76 2,86 4,00 1,90 2,29 6,67 1,33 2,29 2,29 5,14 2,67 2,44
B 2,55 4,00 0,38 1,33 0,76 3,43 4,76 2,29 0,38 0,57 0,76 3,81 5,33 2,86 3,81 2,67 1,33 2,29 3,05 8,57 1,33 2,69

C 2,65 1,33 0,38 1,33 0,76 1,14 4,76 4,57 1,14 2,86 0,76 2,86 5,33 1,90 3,05 2,67 1,33 2,29 3,81 8,57 1,33 2,61
D 3,00 1,33 1,90 1,33 2,29 4,57 4,76 3,43 0,38 2,86 0,76 2,86 5,33 3,81 3,05 2,67 1,33 2,29 3,05 8,57 1,33 2,90

E1 1,90 1,33 0,38 1,33 0,76 1,14 1,90 2,29 0,38 0,57 0,76 2,86 2,67 0,95 2,29 6,67 2,67 2,29 2,29 5,14 1,33 2,00
E2 2,60 1,33 0,38 1,33 2,29 1,14 4,76 2,29 1,90 0,57 0,76 3,81 2,67 1,90 2,29 6,67 5,33 3,05 2,29 5,14 1,33 2,56
F 2,10 1,33 0,76 1,33 0,76 4,57 2,86 2,29 0,38 0,57 3,81 1,90 2,67 1,90 1,52 2,67 1,33 2,29 3,81 1,71 1,33 1,99

G a 1,70 4,00 0,38 1,33 0,76 1,14 1,90 2,29 0,38 1,14 0,76 0,95 2,67 2,86 2,29 1,33 1,33 0,76 1,52 5,14 2,67 1,78
G b 2,00 1,33 0,38 1,33 0,76 2,29 4,76 1,14 0,76 0,57 0,76 0,95 2,67 2,86 2,29 6,67 1,33 0,76 1,52 6,86 2,67 2,13

H 1,85 1,33 0,38 1,33 0,76 1,14 1,90 2,29 0,38 0,57 0,76 2,86 2,67 2,86 2,29 1,33 1,33 3,05 2,29 5,14 2,67 1,87

CH1 1,95 1,33 0,38 1,33 0,76 1,14 2,86 1,14 0,38 1,71 0,76 1,90 2,67 3,81 1,52 2,67 4,00 1,52 3,05 3,43 2,67 1,95
CH2 2,15 1,33 0,38 1,33 3,81 2,29 2,86 1,14 0,38 1,71 0,76 2,86 2,67 1,90 2,29 4,00 1,33 2,29 1,52 5,14 2,67 2,13
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J3 2,80 4,00 1,90 4,00 3,81 3,43 3,81 1,14 0,76 0,57 3,81 3,81 2,67 1,90 1,52 2,67 1,33 3,81 2,29 1,71 2,67 2,58
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Jilesovice 227A 6656 0,29322 1 5 1 3 2 2 2 1 5 1 3 3 2 3 5 1 3 3 3 2

Chabicov 549,8 B 14327 0,26059 3 1 1 1 3 5 2 1 1 1 4 4 3 5 2 1 3 4 5 1

Chabicov 549,8 C 63232 1,20000 1 1 1 1 1 5 4 3 5 1 3 4 2 4 2 1 3 5 5 1

Chabicov 549,8 D 66532 1,20000 1 5 1 3 4 5 3 1 5 1 3 4 4 4 2 1 3 4 5 1

Smolkov 359,7 E1 4143 0,11518 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3 5 2 3 3 3 1
Smolkov 359,7 E2 16223 0,45101 1 1 1 3 1 5 2 5 1 1 4 2 2 3 5 4 4 3 3 1

Lhota u Opavy 244,01 F 248667 10,19085 1 2 1 1 4 3 2 1 1 5 2 2 2 2 2 1 3 5 1 1

Mokre Lazce 1057,36 G a 12322 0,11654 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2

Mokre Lazce 1057,36 G b 11524 0,10899 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 2 3 3 5 1 1 2 4 2
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Stitina 302,49 CH2 36216 1,19726 1 1 1 5 2 3 1 1 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2
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Holasovice 622,76 I 17609 0,30000 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4 3 4 3 1

Skrochovice 275,39 J1 54221 2,00000 3 5 1 5 1 1 1 1 3 1 2 4 3 4 2 1 3 5 5 2
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Tab.č.18 Tabulka četnosti kritérií
Frequency Table Report

Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_ZUZ_red.NCSS

Frequency Distribution of TIelx
Cumulative Cumulative Graph of

TIelx Count Count Percent Percent Percent
1 13 13 76.47 76.47 ||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of TIplynx
Cumulative Cumulative Graph of

TIplynx Count Count Percent Percent Percent
1 12 12 70.59 70.59 ||||||||||||||||||||||||||||
2 1 13 5.88 76.47 ||
5 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of TIvodax
Cumulative Cumulative Graph of

TIvodax Count Count Percent Percent Percent
1 16 16 94.12 94.12 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of TIkanalx
Cumulative Cumulative Graph of

TIkanalx Count Count Percent Percent Percent
1 8 8 47.06 47.06 ||||||||||||||||||
3 4 12 23.53 70.59 |||||||||
5 5 17 29.41 100.00 |||||||||||

Frequency Distribution of DIbusx
Cumulative Cumulative Graph of

DIbusx Count Count Percent Percent Percent
1 9 9 52.94 52.94 |||||||||||||||||||||
2 3 12 17.65 70.59 |||||||
3 3 15 17.65 88.24 |||||||
4 2 17 11.76 100.00 ||||

Frequency Distribution of DIrailx
Cumulative Cumulative Graph of

DIrailx Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 4 7 23.53 41.18 |||||||||
3 4 11 23.53 64.71 |||||||||
4 1 12 5.88 70.59 ||
5 5 17 29.41 100.00 |||||||||||



Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_ZUZ_red.NCSS

Frequency Distribution of DIautox
Cumulative Cumulative Graph of

DIautox Count Count Percent Percent Percent
1 7 7 41.18 41.18 ||||||||||||||||
2 8 15 47.06 88.24 ||||||||||||||||||
3 1 16 5.88 94.12 ||
4 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of DIkolox
Cumulative Cumulative Graph of

DIkolox Count Count Percent Percent Percent
1 13 13 76.47 76.47 ||||||||||||||||||||||||||||||
2 2 15 11.76 88.24 ||||
3 1 16 5.88 94.12 ||
5 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of OPx
Cumulative Cumulative Graph of

OPx Count Count Percent Percent Percent
1 8 8 47.06 47.06 ||||||||||||||||||
2 1 9 5.88 52.94 ||
3 5 14 29.41 82.35 |||||||||||
5 3 17 17.65 100.00 |||||||

Frequency Distribution of IPx
Cumulative Cumulative Graph of

IPx Count Count Percent Percent Percent
1 15 15 88.24 88.24 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 2 17 11.76 100.00 ||||

Frequency Distribution of SOtsx
Cumulative Cumulative Graph of

SOtsx Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 3 6 17.65 35.29 |||||||
3 8 14 47.06 82.35 ||||||||||||||||||
4 3 17 17.65 100.00 |||||||

Frequency Distribution of SOecox
Cumulative Cumulative Graph of

SOecox Count Count Percent Percent Percent
2 10 10 58.82 58.82 |||||||||||||||||||||||
3 3 13 17.65 76.47 |||||||
4 4 17 23.53 100.00 |||||||||
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Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_ZUZ_red.NCSS

Frequency Distribution of SOscalx
Cumulative Cumulative Graph of

SOscalx Count Count Percent Percent Percent
1 1 1 5.88 5.88 ||
2 7 8 41.18 47.06 ||||||||||||||||
3 6 14 35.29 82.35 ||||||||||||||
4 3 17 17.65 100.00 |||||||

Frequency Distribution of SOarchx
Cumulative Cumulative Graph of

SOarchx Count Count Percent Percent Percent
2 4 4 23.53 23.53 |||||||||
3 9 13 52.94 76.47 |||||||||||||||||||||
4 3 16 17.65 94.12 |||||||
5 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of LOCssx
Cumulative Cumulative Graph of

LOCssx Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 7 10 41.18 58.82 ||||||||||||||||
3 1 11 5.88 64.71 ||
5 6 17 35.29 100.00 ||||||||||||||

Frequency Distribution of LOCosadax
Cumulative Cumulative Graph of

LOCosadax Count Count Percent Percent Percent
1 13 13 76.47 76.47 ||||||||||||||||||||||||||||||
2 1 14 5.88 82.35 ||
3 1 15 5.88 88.24 ||
4 2 17 11.76 100.00 ||||

Frequency Distribution of EKOsux
Cumulative Cumulative Graph of

EKOsux Count Count Percent Percent Percent
1 3 3 17.65 17.65 |||||||
2 2 5 11.76 29.41 ||||
3 9 14 52.94 82.35 |||||||||||||||||||||
4 2 16 11.76 94.12 ||||
5 1 17 5.88 100.00 ||

Frequency Distribution of EKOcutx
Cumulative Cumulative Graph of

EKOcutx Count Count Percent Percent Percent
2 3 3 17.65 17.65 |||||||
3 6 9 35.29 52.94 ||||||||||||||
4 5 14 29.41 82.35 |||||||||||
5 3 17 17.65 100.00 |||||||



Frequency Table Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_ZUZ_red.NCSS

Frequency Distribution of GLcampx
Cumulative Cumulative Graph of

GLcampx Count Count Percent Percent Percent
1 2 2 11.76 11.76 ||||
2 1 3 5.88 17.65 ||
3 7 10 41.18 58.82 ||||||||||||||||
4 3 13 17.65 76.47 |||||||
5 4 17 23.53 100.00 |||||||||

Frequency Distribution of GLosadax
Cumulative Cumulative Graph of

GLosadax Count Count Percent Percent Percent
1 7 7 41.18 41.18 ||||||||||||||||
2 10 17 58.82 100.00 |||||||||||||||||||||||
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Tab.č.19 Statistická souhrnná zpráva
28.7.2017 12:37:07

Statistical Summary Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_ZUZ_red.NCSS

Variable Summary Section
Standard

Variables Count Mean Deviation Minimum Maximum
prum_puv 17 2.29 0.38 1.7 3
TIel 17 1.96 1.17 1.333333 4
TIplyn 17 0.76 0.66 0.3809524 1.904762
TIvoda 17 1.49 0.65 1.333333 4
TIkanal 17 2.02 1.35 0.7619048 3.809524
DIbus 17 2.15 1.27 1.142857 4.571429
DIrail 17 2.91 1.45 0.952381 4.761905
DIauto 17 2.02 0.95 1.142857 4.571429
DIkolo 17 0.56 0.41 0.3809524 1.904762
OP 17 1.34 0.88 0.5714286 2.857143
IP 17 1.12 1.01 0.7619048 3.809524
SOts 17 2.52 0.95 0.952381 3.809524
SOeco 17 3.53 1.15 2.666667 5.333333
SOscal 17 2.52 0.82 0.952381 3.809524
SOarch 17 2.33 0.63 1.52381 3.809524
LOCss 17 3.92 2.18 1.333333 6.666667
LOCosada 17 2.04 1.42 1.333333 5.333333
EKOsu 17 2.11 0.83 0.7619048 3.809524
EKOcut 17 2.64 0.77 1.52381 3.809524
GLcamp 17 5.75 2.18 1.714286 8.571428
GLosada 17 2.12 0.68 1.333333 2.666667
prum_w 17 2.29 0.34 1.780952 2.895238

Tab.č.20 Zpráva o korelaci
28.7.2017 12:37:46

Correlation Report
Dataset D:\UZIVATELE\ales_student\KRITERIA_ZUZ_red.NCSS

Spearman Correlations Section    (Row-Wise Deletion)

prum_puv prum_w
prum_puv 1.000000 0.938537

0.000000 0.000000
17.000000 17.000000

prum_w 0.938537 1.000000
0.000000 0.000000

17.000000 17.000000











Porovnáním průměrných hodnocení z korelační matice (Tab.16 a 17) vyplývá, 
že při nezahrnutí vah (prum_puv) jsou nejlépe hodnoceny usedlosti Ga (M.Lazce), H 
(M.Lazce), E1 (Smolkov), CH1 (Štítina) a I (Holasovice) – všechny průměr pod 2,0. 
Nejhůře pak D (Chabičov) a J3 (Skrochovice) – těsně pod 3,0. Srovnáním dat 
korelačních matic s 23 a 20 kritérií vyplývá, že snížení kritérí na pořadí v podstatě 
nemělo žádný vliv.  Usedlost F(Lhota) má hodnocení horší průměr – 2,10, ovšem 
lepší než v případě 23 kritérií. Při započtení vah (prum_w) jsou nejlépe hodnoceny 
usedlosti Ga (M.Lazce), H (M.Lazce), CH1 (Štítina), I (Holasovice) a F (Lhota) – 
všechny pod 2,0 a nejhorší D (Chabičov) – těsně pod 3,0. 

Z diagramu hierarchické sestavy shluků usedlostí (Obr.69) je patrné, že 
usedlost F (Lhota) má nejmenší vzdálenost od usedlostí C (Chabičov), D (Chabičov), 
B (Jilešovice) a E2 (Smolkov). 

Z rozptylového diagramu komponentního skóre (prum_w vs. prum_puv) 
(Obr.68) se dá vyčíst největší odchylku od průměru u usedlosti B (Jilešovice) ve 
směru negativním a ve směru pozitivním po zahrnutí vah u usedlosti J3 
(Skrochovice) a F (Lhota).

Z rozptylového diagramu komponentního skóre (obr.70) lze vypozorovat, že 
nejvíce odlišné objekty jsou C (Chabičov), D (Chabičov), J1 (Skrochovice) a B 
(Jilešovice) a na opačném pólu J3 (Skrochovice), protože jsou nejvíce odlehlé na 
hlavní komponentě (PC1) popisující většinu rozptylu a na druhé hlavní komponentě 
(PC2) jsou nejodlišnější opět C (Chabičov), D (Chabičov), B (Jilešovice) a J3 
(Skrochovice),  spolu s CH3 (Štítina) na opačné straně. Rozptylový diagram (obr.71) 
ukazuje, že opět nejvíce odlišné objekty na hlavní komponentě (PC1) jsou C 
(Chabičov), D (Chabičov) B (Jilešovice) a J1 (Skrochovice) a na opačné straně J3 
(Skrochovice), na třetí hlavní komponentě (PC3) jsou extrémy pak objekty E2 
(Smolkov) a na opačné straně J1 (Skrochovice) a J3 (Skrochovice). Rozptylový 
diagram (Obr.72) ukazuje největší odlišnosti na hlavní komponentě u usedlosti D, C 
a na opačné straně J3 (Skrochovice) a na čtvrté hlavní komponentě E2 (Smolkov) a 
F (Lhota) na opačné straně. U všech rozptylových diagramů jsou nejvíce odlišné od 
ostatních usedlosti C (Chabičov), D (Chabičov), J1 (Skrochovice) a J3 (Skrochovice).

V hodnocení extrémů nemělo odtranění tří kritérií z korelační matice v 
podstatě žádný vliv, protože u obou analýz jako nejodlišnější byly vyhodnoceny 
usedlosti C (Chabičov), D (Chabičov), J1 (Skrochovice) a J3 (Skrochovice). Usedlosti 
C (Chabičov), D (Chabičov), J1 (Skrochovice) jsou shodně zatíženy horší technickou 
infrastrukturou, ne vždy stoprocentním stavebně technickým stavem a nejhorším 
hodnocením genius loci. J3 (Skrochovice) jsou zatíženy špatnou technickou 
infrastrukturou, horší dopravní infrastrukturou a špatným stavebně technickým 
stavem.

Analýzy však zároveň ukázaly, že kromě výše uvedených extrémů, mají 
ostatní usedlosti k sobě dosti blízko a lze pro ně stanovit podobnou taktiku jejich 
revitalizace. 

__________________________________________________________________________
[23] HINTZE J.: NCSS, LLC. [CD]. Kaysville, Utah, USA 2012. [cit.28.7.2017] Dostupné 
z:www.ncss.com
Konzultace ke zpracování statistických dat a používání softwaru k analýzám byly prováděny s doc. 
Ing. Josefem Tvrdíkem, CSc. v průběhu července 2017.
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5    Případová studie areálu průmyslového válcového mlýna ve    
Lhotě

Historie areálu

Asi 2,5 km od Háje ve Slezsku leží vesnice Lhota (dříve Lhota u Opavy), která 
je dnes její součástí, ale její malá část v meandru řeky Opavy byla v letech 1742 – 
1920 součásti Hlučínska a tím i pruské provincie Slezsko. A právě v tomto místě je 
umístěn do nedávné doby velmi zanedbaný areál bývalého umělého válcového 
mlýna.  Celý areál je umístěn v podstatě na ostrově, který je obtékán řekou Opavou a 
mlýnským náhonem.

První písemná zmínka o lhoteckém mlýně je z roku 1460 a nachází se ve 
štítinském urbáři.  V roce 1721 byli do karolinského katastru při statku hraběte 
Viléma Lichnovského z Voštic zapsány dva vrchnostenské vodní mlýny o dvou 
složeních – jeden u osady Lhota a druhý ve Smolkově. 

V lednu 11822 se stal vlastníkem lhoteckého mlýna mlynářský mistr Franz 
Hrnčíř (Hienczirz) se svou ženou Mechtildou Annou, dcerou mlynáře Franze Wallera 
z Černého mlýna na raduňském panství. V roce 1872 mlýn kupují manželé Anton a 
Marie Halfarovi a prostřednictvím jejich provdané dcery  Marie mlynaří ve Lhotě Petr 
Suchánek, syn kateřinského mlynáře Jana Suchánka.  

Důležitým zlomem v historii mlýna byl však rok 1890, ve kterém přízemní 
roubenou budovu mlýna s doškovou střechou a pilu kupují manželé Franz a Marie 
Jurečkovi a pronajímají ji Magdaleně a Janu Havlíčkovi. V roce 1894 pak koupí mlýn 
přešel do jejich vlastnictví. V tomto období  pověst o vodníku Slámovi, žijícím na 
Lhotském splavu, kterou vyprávěl starý mlynář svým vnučkám. 

V roce 1906 Havlíčkovi zbourali původní doškový mlýn i s pilou a postavili 
zděnou přízemní budovu, kterou v roce 1911 nastavili o jedno podlaží. V roce 1913 
Jan Havlíček nahradil mlýnské kolo turbínou a zřídil elektrické osvětlení nejen ve 
mlýně, ale i ve škole, v hospodě, na nádraží a v 5 chalupách. 

V roce 1914 již Jan Havlíček vlastnil a provozoval několik mlýnů a stal se 
největší mlynářskou firmou na Opavsku. V obchodním rejstříku byla zapsána  živnost 
J.Havlíček, umělý válcový mlýn, Lhota. Až do roku 1927 byl Jan Havlíček starostou 
Lhoty a zasloužil se o zřízení místní školy a v roce 1921 i železniční zastávky. 

V roce 1934 byl přistaven k mlýnu objekt sila a čistírny obilí. V roce 1935 firma 
J.Havlíček, mlýny a pila Hlučín získává od Rolnického akciového cukrovaru v Háji u 
Opavy mlýn ve Smolkově a mlýn v Chabičově.

V roce 1937 firmu přebral syn Ladislav Havlíček a se svým švagrem 
prokuristou Emanuelem Hradským a založili veřejnou obchodní společnost 
Havlíčkovy mlýny Hlučín, Havlíček a Hradský. V období nacistické správy Hlučínska 
si pronajal firmu obchodník Josef Scholz a provozoval ji pod názvem Havlíček 
Hultschin, Havlíček a Hradský. 

V roce 1945 veřejná obchodní společnost Havlíčkovy mlýny obnovila provoz 
mlynářské činnosti na svůj účet. Josef Scholz je odsunut do Německa a jeho 
společnost zaniká. V letech 1946 až 1947 byl mlýn ve Lhotě opraven a rozšířen 
v podstatě do dnešní podoby. 

V roce 1948 byl mlýn zestátněn, jeho správcem se stal podnik 
Československé mlýny a byl začleněn do Slezských mlýnů, n.p. Opava. Roku 1955 
je proveden výmaz firmy Havlíčkovy mlýny z podnikového rejstříku, avšak společníci 
Havlíček a Hradský se proti tomuto rozhodnutí odvolají a vynutí si zrušení výmazu. 



V roce 1961 byla vylepšena technologie a zařízení mlýna a výkon se zvýšil na 150 
vagónů měsíčně a v následných letech až na 250 vagónů měsíčně. 17.dubna 1986 
mlýn vyhořel, provoz byl omezen a sloužil pouze jako míchárna krmiv. Od té doby 
areál mlýna chátral, velká část mlýna byla nepřístupná a sloužila jako skládka. V roce 
2007 koupila celý areál mlýna firma MERKO CZ, a.s. Začíná rekonstrukcí mlýna a 
úpravami okolních dlouhodobě zanedbávaných pozemků. [24] [25] 

Od roku 2007 s novým vlastníkem bylo realizováno v areálu mlýna 
hned několik projektů s cílem postupně vybudovat areál volnočasových aktivit s 
objekty občanské vybavenosti.   Areál mlýna je pro takové využití přitom velmi 
problematické území. Nejenže nese zátěž požáru z roku 1987 a v podstatě nulové 
údržby zemědělských pozemků i ostatních stavebních objektů, ale navíc jim prochází 
regionální biokoridor ÚSES,  prochází jím hranice záplavového území a rovněž 
geologická struktura podloží není zrovna příznivá. (viz situace a letecké snímky)

V roce 2008 vzniká sdružení Mlýn u vodníka Slámy, které pořádá první 
společenské akce v areálu. Projekt „Vesnické muzeum u vodníka Slámy“ v roce 2010 
je finančně podpořen z programu LEADER – Místní akční skupiny Opavsko. V bývalé 
čistírně mlýna je roku 2011 ve dvou patrech otevřeno Muzeum mlynářství. 

Cíl přeměny areálu

V roce 2008 byl stanoven hlavní cíl přeměny areálu [29]: vybudovat areál 
volnočasových aktivit, sportu, relaxace a rekreace s objekty občanské vybavenosti 
(hotel, turistická ubytovna, jezdecký klub s konírnou).  Od začátku úvah o revitalizaci 
areálu deklaroval nový vlastník, že areál bude přeměněn v podstatě na veřejný 
prostor, který mohou užívat místní obyvatelé i turisté a že tento veřejný prostor bude 
koncipován jako prostor venkovský. Podél řeky Opavy vede regionální biokoridor 
ÚSES, který bude v úpravách jednoznačně respektován.  V roce 2008 byl v územním 
plánu areál veden jako území podnikatelských aktivit s majoritou podnikání rušivého 
charakteru, dále zóna krajinné zeleně a zóna zemědělsky obhospodařované půdy. Z 
důvodů naplnění cíle přeměny areálu byl podán podnět ke změně územního plánu 
tak, aby z předmetného území bylo vytlačeno  podnikání rušivého charakteru i zóna 
zemědělsky obhospodařované půdy, ve prospěch obnovy krajinných struktur, 
rekreace a relaxace. Nápl-ň objektů občanského vybavení se v průběhu prací na 
přeměně areálu precizoval (např. původní záměr na vybudování hotelu o 70 lůžkách 
konverzí průmyslového válcového mlýna s konferenčním centrem pro 100 osob, byl 
redukován na vybudování hotelu o 50 lůžkách v tomtéž objektu, ale bez 
konferenčního centra k prospěchu udržitelnosti areálu).

Postupná přeměna rázu krajiny areálu

Jedním z prvních a nejdůležitějších projektů, kterým nový vlastník nastartoval 
postupnou obnovu a revitalizaci území byl projekt Obnova krajinných struktur 
v katastru Lhota u Opavy. Základním kamenem pro tento projekt byla v roce 2008 
žádost o změnu územního plánu obce. Změna územního plánu měla za cíl vytěsnit z 
území areálu podnikání rušivého charakteru a zemědělsky obhospodařovanou půdu 
ve prospěch obnovy krajinných struktur, které v tomto území v historii figurovaly. 

Strategii obnovy krajiny do původní podoby popsal autor projektu  v důvodové 
zprávě: „Základním cílem bylo zvýšení počtu dlouhověkých listnatých stromů ve 
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vyvážené kompozici (dub letní, jasan, lípa) z hlediska zvýšení možnosti ochrany pro 
faunu jsou navrženy výsadby lísky obecné, růže šípkové, brslenu evropského,  na 
vyvýšených plochách dřín obecný, kalina obecná a hloh jednosemenný. Dalším 
důležitým úkolem je likvidace rozsáhlých ploch křídlatky a důkladná likvidace 
kulturních plodin, které se na orné půdě pěstovaly. Předpokládám, že po cca patnácti 
letech dojde k výraznému zdůraznění charakteru lužní krajiny.“[26] 

Letecké mapy, původní situace a situace návrhu úprav (obr.72-77) ukazují 
postupnou přeměnu rázu areálu, respektive návrat k její historické podobě. 
Porovnáním leteckých snímků z roku 2003 (obr.72) a 2015 (obr.73) je patrná změna 
kultur především na pozemcích severozápadně od stavebních objektů (obr.78). Od 
roku 2011 docházelo k postupné přeměně areálu mlýna ve prospěch lučních a 
lužních porostů. Došlo i k probírce náletových rostlin a kultivace stávající aleje k řece 
Opavě (obr.79).

Obr.č.72 Letecký snímek z roku 2003 – před započetím úprav

Obr.č. 73 Letecký snímek z roku 2015 – v průběhu přeměny krajinného rázu i nové zástavby



Obr.č. 74 Letecký snímek z roku 2015 – v průběhu přeměny krajinného rázu i nové zástavby - detail

Obr.č.75 Situační plán dřevěného jezu na řece Opavě z roku 1933 [archiv]

Obr.č.76 Situace návrhu úprav [autor]
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Obr.č.77 Situace návrhu – detail [autor]

Obr.č.78 záměna polí s kulturními plodinami na louky [foto autor]

Obr.č.79 obnovená alej k řece Opavě [foto autor]



Obr.č.80 Zahrada s ovocnými stromy [foto autor]

Obr.č.80a Zahrada s posezením a informační tabulí naučné stezky [foto autor]

V centrálním prostoru areálu mezi řekou Opavou a objekty jezdeckého klubu, 
penziónu a restaurací byla vytvořena zahrada venkovského typu, tedy se solitérními 
ovocnými stromy volně rozmístěnými po celé ploše zahrady (obr.80). Podél zahrady 
ze strany řeky se vine naučná stezka s informačním tabulemi z masivního dřeva a 
pro odpočinek i občerstvení slouží volně rozhozené lavice rovněž z masivního dřeva. 
(Obr.80a). Veškeré dřevěné plastiky i mobiliář jsou dílem sochaře, řezbáře a 
muzikanta Petra Komára Soudka.  Před stromy jsou umístěny tabulky, na kterých 
jsou základní údaje o stromech. V této části areálu se nacházejí rovněž záhony se 
zeleninou a bylinkami (obr.81), které dokreslují atmosféru původní venkovské 
zahrady.
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Obr.č.81 bylinkové záhony [foto autor]

Přeměna rázu krajiny areálu není zdaleka u konce, ale postupuje pomalou 
evoluční cestou. V jihovýchodním cípu areálu je již téměř vbudován rybník s 
mokřadem, který umožní výskyt dalších druhů flóry a fauny a obohatí kolorit tohoto 
prostoru.

Rekonstrukce technického vybavení
Projektem, který měl zvýšit kladný potenciál (i turistický) zchátralého areálu 

byla rekonstrukce malé vodní elektrárny. V roce 1933 byla do mlýna instalována 
vertikální kašnová Francisova turbína s přímou savkou (obr.82), která sloužila k 
převádění vodní energie na energii mechanickou a při následné rekonstrukci se 
přistoupilo k výrobě elektrické energie. Současný vlastník si nechal vypracovat studii 
na optimální využití hydroenergetického potenciálu zájmové lokality a rozhodl se pro 
kompletní rekonstrukci a obnovení provozu této malé vodní elektrárny.

Obr.č.82 Francisova turbína [archiv]

V rámci rekonstrukce došlo mimo jiné i k vyčištění průtočného profilu a 
zpevnění břehů náhonu, výměně generátoru, k výměně převodu soustrojí a ke 
generální opravě oběžného kola turbíny, rozváděcího kola i všech stavidel 
(nápustného objektu, jalových i turbínových).

Realizované novostavby v areálu
Vzhledem k tomu, že areálu mlýna  je v zátopové oblasti, lze stavět nové 

objekty pouze na historické stopě původních staveb.  Proto na obrysu  původních 
objektů byly vyprojektovány a vybudovány pouze dvě novostavby – penzion a 
jezdecký klub s maštalemi.



JEZDECKÝ KLUB s maštalemi (obj. E)

Jezdecký klub s maštalemi byl vybudován jako první, aby byl plně využit 
potenciál nově založených luk pro pastvu a krmivo.  Stojí na obrysech základů 
původní zemědělské budovy. V přízemí kromě maštalí a jejich příslušenství je 
umístěna i garáž zemědělské techniky, v patře pak je vlastní klubovna jezdeckého 
klubu s hygienickým zařízením a pokojemi pro příležitostné ubytování. Stavební 
materiál je tradiční – cihla a dřevo. Architektura vychází z tvarosloví i materiality 
staveb obvyklých pro slezské prostředí.

Obr.č.83 půdorys 1.np a 2.np - návrh [autor]

Obr.č.84 perspektivní pohled – návrh [autor]
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Obr.č.85 stáj z balónu [archiv]

Obr.č.86 stáj ze severovýchodu [autor]

Obr.č.86 stáj ze severozápadu [autor]



Obr.č.87 maštal [archiv]

Obr.č.87a maštal [archiv]

PENZIÓN (obj. D)

Penzión byl postaven se záměrem zvýšit atraktivitu areálu o možnost 
ubytování a zřízení půjčovny sportovních potřeb, předevevším lodí.  I penzion stojí na 
obrysech základů původní zemědělské budovy. V přízemí je umístěna půjčovna 
sportovních potřeb, společenská místnost penziónu (podávání snídaní), technické 
zázemí a hygienické zařízení přístupné zevně, které slouží návštěvníkům celého 
areálu. V patře jsou umístěny čtyři prostorné pokoje s vlatním hygienickým zařízením 
a jeden apartmán. Stavební materiál je stejně jako u jezdeckého klubu tradiční – cihla 
a dřevo. Architektura vychází z tvarosloví i materiality staveb obvyklých pro slezské 
prostředí.
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Obr.č.88 půdorys 1.np a 2.np - návrh [autor]

Obr.č.89 perspektivní pohled - návrh [autor]

Obr.č.90 penzión ze severovýchodu [autor]



Obr.č.91 penzión z jihovýchodu – v pozadí objekt jezdeckého klubu [autor]

5.6    Realizované rekonstrukce a přestavby v areálu

Průběžnými přestavbami a rekonstrukcemi procházejí téměř všechny původní 
objekty v areálu dle momentální potřeby. Nejvíce úprav bylo prozatím provedeno v 
objektu B (sál, kuchyně, restaurace), který je znám pod jménem PUEBLO, v objektu 
C (restaurace a wellness), který je znám pod jménem Restaurace vodníka Slámy a v 
části objektu A (muzeum, hotel), tedy v objektu původního mlýna.

PUEBLO (obj.B)

V tomto objektu bývalých skladů byla vybudována kuchyně a zároveň s ní byly 
upraveny dvě místnosti na sál s barem (obr.??) a jedna místnost na salónek. 
Součástí interiéru je hygienické zařízení. Exteriér doznal pouze drobných 
„okrašlovacích“ změn: nový vstup do sálu v místě vstupu původního a provizorní 
přístavba pódia na bývalé nákladní rampě. Kuchyně, sál i salónek slouží především 
pro pořádání netradičních venkovských svateb, originálních oslav ve stylu 
venkovských tradic, firemních a agenturních akcí, workshopů a seminářů. Pro 
pořádání venkovních oslav navazuje na vstup do PUEBLA cesta alejí přes altánek až 
k řece Opavě. Provizorní pódium slouží nejen jako venkovní posezení na terase při 
výše jmenovaných akcí, ale rovněž jako pódium pro divadelní představení a pro 
koncerty vážné i populární hudby, které se zde pořádají každé léto. V případě 
takovýchto vystoupení slouží salónek jako zázemí pro učínkující. Naproti pódia u 
východní fasády objektu C je umístěna provizorní dřevěná terasa, která slouží jako 
hlediště.

V současné době je zpracována studie nového designu pódia i „hlediště“ 
včetně jejich zastřešení, a úpravy fasád objektu B.
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Obr.č.92 původní stav vstupu do PUEBLA a provizorní pódium [autor]

Obr.č.93 vstup a pódium PUEBLA - návrh [autor]



Obr.č.94 realizace vstupu PUEBLA [autor]

Obr.č.95 úprava interiéru PUEBLA – návrh [autor]

Obr.č.96 realizace interiéru PUEBLA [autor]
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RESTAURACE vodníka Slámy (obj.C)

Objekt sloužil v minulosti jako rodinný dům majitelů mlýna, jehož součástí byly 
sklady a chlévy hospodářského zvířectva. Později hospodářské prostory byly 
využívány jako stolařská dílna. V části bývalých obytných místností je v přízemí 
umístěna administrativa areálu a v patře jsou umístěny dva apartmány, které slouží 
ke zvýšení ubytovací kapacity areálu a podle původního majitele mlýna nesou název 
Pokoje v Havlíčkově domě. V části bývalých chlévů a podsinku byla vybudována  
vlastní restaurace a ve skladovacích prostorách vznikla restaurační kuchyně a 
hygienická zařízení. Restaurace slouží pro všechny návštěvníky areálu v běžném 
provozu.

Obr.č.97 půdorys restaurace, wellness a Havlíčkova domu - návrh [autor]

Obr.č.98 perspektivní pohled restaurace, wellness a Havlíčkova domu - návrh [autor]

Ve stadiu prvních návrhů jsou adaptace  vnitřních prostor na wellness (obr.97) 
a úprava fasády této části objektu.



Obr.č.99 Restaurace vodníka Slámy - relizace [autor]

SLÁMOVO MUZEUM, HOTEL (obj.C)

Občanské sdružení „Slámovo muzeum“ společně s vlastníkem areálu ve dvou 
poschodích původní čistírny válcového mlýna zpřístupnilo dochované zbytky 
mlynářské technologie doplněné menší muzejní expozicí přibližující historii mlynářství 
na Opavsku a zejména historii a fungování zdejšího lhoteckého mlýna. Atraktivitu  
muzea ještě umocňuje legenda o vodníku Slámovi, kterou vyprávěl starý mlynář 
Havlíček svým vnučkám a která se orálně zachovala dodnes a stala se ústředním 
motivem postupného budování celého areálu [24]. Byl vypracován projekt na 
stavební úpravy a adaptaci čistírny válcového mlýna[28], který je zároveň výraznou 
dominantou na cestě z Opavy do Ostravy. Část objektu, tedy bývalá čistírna 
válcového mlýna byla nově omítnuta, byly repasovaná okna a dveře, do jednoho ze 
šesti železobetonových sil bylo vestavěno k budoucí pozorovatelně na výšku 9 metrů 
nové vřetenové schodiště z monolitického železobetonu,  byla vybudováno nové 
zastřešení a ocelová nástavba (obr.105).

Obr.č.100 Půdorys přízemí mlýna z roku 1906 [archív]
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Obr.č.101 Půdorys přízemí mlýna z roku 1938 – (obj.A, C) [archív]

Obr.č.102 Fotografie z roku 2008 (obj.A) [autor]



Obr.č.103 Půdorys přízemí hotelu, muzea, sálu a kuchyně (obj.A, B) - návrh [autor]

Obr.č.104 Pracovní řez (obj.A) – návrh [autor]
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Obr.č.105 Fotografie z balónu na adaptovanou čistírnu a bývalý mlýn (obj.A, B) [archív]

Obr.č.105 Fotografie adaptované čistírny mlýna (obj.A) [autor]



Poslední verze náplně objektu A, na které se současně pracuje, je, kromě 
dobudování muzea v dalším patře čistírny, využít čistírnu bývalého mlýna pro oddech 
a rekreaci - jako doplňkové prostory pro budoucí hotel. Do jednoho sila bude 
vestavěn výtah, který bezkonfliktně bude spojovat přízemí až se sedmým 
nadzemním podlažím. V pátém nadzemním podlaží se propojí bývalá čistírna s 
budoucí hotelovou částí. V hotelové části budou navrženy prostorné pokoje s 
celkovou kapacitou cca 50 lůžek. Všechny pokoje budou mít vlastní balkón. 
Vzhledem k tomu, že prostor budoucího hotelu má po vyhoření pouze provizorní 
dřevěné podlahy a obvodové zdivo je sice v poměrně dobrém stavebně technickém 
stavu, ale nebylo navrženo pro hotelový provoz s nezbytnými technologiemi, budou 
stropní konstrukce vynášeny železobetonovými sloupy, které budou odsunuty od 
obvodového zdiva tak, aby obvodové zdivo nebylo dodatečně zatěžováno. 
Předpokládaný termín ukončení studie je polovina roku 2018.

____________________________________________________________________
[24] LOKOČ R., CHROUST P.: Muzeum u vodníka Slámy. Scénář expozice. Lhota 2009
[25] Mlýn vodníka Slámy [online]. Arsyline.cz. 2017. Dostupné z: http://www.uslamy.cz/cs/o-
nas/historie/a-19/
[26] RYCHTAR L.: Výsadby stromů, keřů, obnova lučních porostů. Technická zpráva Opava 2008
[27] KOUDELA L., KOUDELOVÁ M., POPKOVÁ Š., POPEK Z.: Rekonstrukce malé vodní elektrárny. 
Základní údaje projektu, Ostrava 2009
[28] STUDENT A., MARTINÍK M.: Konverze areálu mlýna v Háji ve Slezsku – Lhotě. Dokumentace 
návrhu stavby, dokumentace pro stavební povolení, Ostrava 2008 – 2016 (průběžně doplňováno)
[29] KOUDELA L., KOUDELOVÁ M., POPKOVÁ Š., POPEK Z.: Obnova krajinných struktur v katastru 
Lhota u Opavy. Základní údaje projektu, Ostrava 2008
[archiv] majetek Mlýn vodníka Slámy, K mlýnu 1, 747 92 Háj ve Slezsku
[autor] STUDENT A.
[foto autor] STUDENT A.

111

http://www.uslamy.cz/cs/o-nas/historie/a-19/
http://www.uslamy.cz/cs/o-nas/historie/a-19/


6   ZÁVĚR

Projekční i realizační práce na přeměně území bývalého válcového mlýna ve 
Lhotě na areál volnočasových aktivit, sportu, relaxace a rekreace s objekty občanské 
vybavenosti postupně pokračují. Ačkoliv stanovený cíl revitalizace ještě nebyl zcela 
naplněn, je areál již několik let vyhledáván širokým spektrem návštěvníků a již nyní 
se stal v podstatě veřejným prostorem nejen pro obyvatele Lhoty, ale i širokého 
okolí od Ostravy až po Opavu, kterým nabízí pestrou škálu vyžití.   

Analýzy celkem jasně prokákázaly, že ačkoliv potenciál  zkoumaných areálů 
není závislý pouze na nejlepších výsledcích dle nastavených kritérií (např. na 
přeměně areálu Lhoteckého mlýna), jsou dobrým východiskem pro rozhodovací 
procesy a na základě podobností s jinými areály mohou nastartovat obdobné 
přeměny k lepšímu. Tím není řečeno, že všechny usedlosti podobné mlýnu ve Lhotě 
by měly být přeměněny na areály se stejným zaměřením. Jde pouze o to, aby byly 
lépe začleněny do venkovské krajiny, aby se staly vlídnější ke svému okolí,  k 
obyvatelům obce i návštěvníkům. Nejhůře hodnocené areály z analýz C (Chabičov), 
D (Chabičov), J1 (Skrochovice) mají velmi podobný, spíše městský charakter, který 
je zdůrazněn většinou výrazným oplocením a nevlídnou uzavřeností k okolí. Areál D 
je částečně vyjímkou, protože je mixem nepřístupností a otevřeností, která je dána 
vysokým počtem subjektů, kteří v tomto areálu působí a jejich různým přístupem. 
Výraz areálu C je zcela jistě ovlivněn přítomností ČOV.  Areál J1 má zase temnou 
historii (koncentrační tábor), která je patrná i na architektuře některých objektů a jeho 
oplocení. Rovněž zaměření části areálu na výrobu hnojiv pro velkoodběratele a 
stáčírnu PHM nijak nepodporují přirozený půvab venkovského prostoru.

Dobrým příkladem areálu se zaměřením na zemědělskou výrobu může být 
areál A (Jilešovice), který svým umístěním, přiměřenou architekturou i tím, že není 
oplocen jasně deklaruje, že je přirozenou součástí venkovské krajiny. Tento areál v 
podstatě ve všech rozptýlových diagramech komponentního skóre má velmi dobrou 
polohu. Podobné umístění v diagramech má i areál H (Mokré Lazce) s  tím rozdílem, 
že ten je již v podstatě součástí urbánního prostoru obce. Oběma areálům však 
chybí důslednější údržba stavebních objektů.

Revitalizace areálu ve Lhotě však celkem zřetelně vypovídá, že proces 
obnovy nemusí být rychlý ani překotný, ale že i pomalé změny správným směrem, 
podpořené vizí a chutí dosáhnout stanovený cíl, mají obrovskou sílu.
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