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     Hlavnou úlohou bakalárskej práce je vypracovanie štúdie úprav lesoparku podľa 

požiadaviek mesta Bílovec. Obsahom práce je prevedenie komplexného návrhu využitia 

územia, jeho nadväznosti na technickú a dopravnú infraštruktúru, spracovanie postupu 

úpravy zelene a sadových úprav v území.  

     Výsledkom práce je riešenie využitia vybraného územia s hlavným dôrazom na 

požiadavky mesta Bílovec, potreby jeho obyvateľov a v súlade s možnosťami funkčného 

využitia plochy.  

 

The Bachelor Thesis Annotation 

Mgr. Monika Kovalčíková, Study of transformation of park in Radotín-Střelnice locality, 

Bílovec. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil engineering, Ostrava 

2011, 50 pages, Bachelor Thesis, Supervisor Ing. Igor Kyselka, CSc. 

 

     The aim of the bachelor thesis is to work out the study of modifications of a park in 

a respect of specifications and intentions of community Bílovec. Content of the work is 

realization of the comprehensive land use design and its continuity to the technical 

infrastructure and transport, realization of design the treatment of green and landscaping.  

     The result of the bachelor thesis is a solution of utilization the selected area with the 

main emphasis of the requirements of city Bílovec, the needs of its residents and in 

accordance with the functional using space capabilities.     
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1. Úvod 

 

     Bakalárska práca má za úlohu vypracovať návrh úprav a optimálneho využitia 

lesoparku v Bílovci, a tým zaistiť lepšie podmienky pre odpočinok obyvateľov, zveľadiť 

mestskú zeleň, prispieť k ozdraveniu ovzdušia mesta. To všetko najmä so zreteľom na 

potreby mesta a zvlášť jeho obyvateľov.  

     Spracovaná štúdia je rozdelená do niekoľkých fáz. Na začiatku je zhodnotenie 

stávajúceho stavu parku z hľadiska možností súčasného využívania, posúdenie 

dostatočnosti i vhodnosti umiestnenia stávajúcich aktivít i kompozičného a zdravotného 

stavu porastov, s ohľadom na existujúcu dokumentáciu. V samotnom návrhu je riešené 

kompozičné a funkčné usporiadanie zelene, prehodnotenie cestnej siete a technickej 

infraštruktúry v parku, návrh nových aktivít s ohľadom na ekologickú a dendrologickú 

hodnotu parku, oslnenie a hluk, výber a návrh mobiliára, osvetlenie parku. V záverečnej 

fáze je spracovaný cenový odhad navrhnutých opatrení. 

     Práca je rozdelená do textovej a grafickej časti.  

 

2. Teoretické východiská 

 

2.1 Lesný park a parkový les 

     Podľa Lesného zákona (289/1995 Sb. Zákon o lesích) prímestské lesy so zvýšenou 

rekreačnou funkciou patria do skupiny lesov zvláštneho určenia. 

     Les rekreačný – les zvláštneho určenia, ktorý slúži sústredenej rekreácii občanov 

v blízkosti miest (pre každodennú rekreáciu) alebo v rekreačných oblastiach (pre 

víkendovú či dlhodobú rekreáciu). Charakteristickými znakmi rekreačného lesa sú určité 

úpravy porastu (voľba drevín, štruktúra porastov, estetická úprava porastov), obmedzenie 

niektorých hospodárskych činností (ťažká mechanizácie, aplikácia pesticídov) a rekreačné 

vybavenie (parkoviská, športoviská, prechádzkové cesty, prístrešky, lavičky atď.). [Prof. 

Ing. Zdeněk POLENO, CSc.]  



 

     Les parkový – jedná sa o subkategóriu lesov zvláštneho určenia, ktorá podľa svojej 

prevládajúcej funkcie patrí do skupiny lesov rekreačných. Je to najintenzívnejšie účelovo 

obhospodarovaný les, ktorý svojim charakterom zaujíma postavenie na rozhraní medzi 

lesom a parkom. Zachováva si však ešte vlastnosti lesa, na rozdiel od lesného parku. 

Parkový les je spravidla časťou lesa prímestského, ktorá bezprostredne nadväzuje na 

intravilán mesta, prípadne je priamo v intraviláne. Ako parkové lesy môžu byť 

obhospodarované aj lesné časti v rekreačných a kúpeľných strediskách, lesy v okolí 

zámkov a pod. Parkový les je charakterizovaný predovšetkým zvýšeným podielom plochy 

bezlesia a rekreačným vybavením. [Prof. Ing. Zdeněk POLENO, CSc.] 

     Lesný park – je ovplyvnený parkovou tvorbou a stráca rysy lesa. Väčšinu plochy 

zaberajú nelesné, trávnaté a vodné plochy a drevinové porasty sú zastúpené v menšej 

miere. 

   

2.2 Rekreácia 

     Rekreácia – znamená obnovovanie telesných a duševných síl človeka. Podľa dĺžky 

trvania sa delí na niekoľko typov a k nim tiež zodpovedajú rôzne prostredia, kde sa 

zotavovanie realizuje. [KYSELKA, 2007]   

     Rekreácia krátkodobá – každodenná, je zdrojom obnovy síl po asi osemhodinovej práci, 

mala by teda trvať osem hodín. Jej súčasťou však nie je doprava do a zo zamestnania, jedlo 

a jeho príprava, štúdium, druhé zamestnanie. Najcennejší je aktívny pohyb mimo bytu, od 

prechádzky v parku po šport. Urbanisticko-architektonickým výrazom krátkodobej 

rekreácie sú mestské parky, spoločenské a pohostinské zariadenia a športové plochy i celé 

areály. [KYSELKA, 2007]   

     Rekreácia strednodobá – víkendová, v ČR využívaná podstatnou časťou populácie 

aktívne. Víkendový spôsob trávenia voľného času vyžaduje dopravné prostriedky a lacné 

ubytovanie a stravovanie. [KYSELKA, 2007]   

     Rekreácia dlhodobá – týždeň a viac. Realizovaná v zahraničí alebo v ČR. [KYSELKA, 

2007] 



 

     Rekreácia a krajina – každá obec musí rozvíjať na svojom území a v jeho okolí 

dostatočné plochy pre každodennú aj víkendovú rekreáciu. Je vhodné, keď sa rekreačne 

parkovým spôsobom upravia prímestské lesy prebierkami porastov, budovaním výhľadov, 

vodných plôch, zriadením siete značených ciest, cyklotrás. [KYSELKA, 2007]  

 

3. Podobné realizácie mestských parkov v Českej republike 

 

3.1     Mestské sady v Ústí nad Labem 

     Realizácia projektu Mestských sadov v Ústí nad Labem prebiehala od októbra 2009 do 

júna 2010.  Mestské sady sú jednou z najväčších ucelených parkových plôch v centre mesta 

Ústí nad Labem s rozlohou 6,71 ha. Podstatou projektu bolo predovšetkým skvalitnenie 

mestskej zelene, vytvorenie aktívneho mestského parku a vytvorenie príťažlivého priestoru 

pre obyvateľov mestského centra. Skvalitnený mestský park zahrňuje možnosť 

voľnočasového vyžitia pre všetky vekové kategórie. Je tu detské ihrisko s prvkami pre 

cvičenie, petanque, vhodný terén pre kolieskové korčule a skateboarding. Projekt zahŕňal 

i rekonštrukciu stávajúceho objektu koncertného pavilónu „Mušle“, ktorá je vhodná pre 

kultúrne vyžitie obyvateľov mesta. Nedielnou súčasťou projektu bola rekonštrukcia 

verejného WC a skladu záhradníckych potrieb.  

     Projekt bol súčasťou Integrovaného plánu rozvoja mesta Ústí nad Labem – Centrum 

(opatrenie A.1 Urbanisticky hodnotné centrum mesta, aktivita A.1.2 Mestská zeleň) a bol 

podporený z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.  

     Celkové náklady projektu dosiahli 82 749 222 Kč, z toho bola dotácia 75 984 296 Kč 

a zostávajúcich  6 764 926 Kč bolo hradené z prostriedkov z rozpočtu mesta.  

 

3.2     Revitalizácia parku a detských ihrísk v meste Doksy 

     Revitalizácia parku a detských ihrísk prebiehala v období od 1. februára 2009 do 15. 

júna 2009. Prvá časť realizácie projektu spočívala vo vybudovaní detských ihrísk po meste. 



 

V druhej časti realizácie bolo vybudované dopravné ihrisko pri materskej škole Pražská. 

Cieľom projektu bolo zoznámiť deti s bežnými dopravnými situáciami a značkami. Ihrisko 

tvoria dva okruhy, z ktorých je každý asi 100 m dlhý, dve križovatky tvaru T a jeden 

kruhový objazd. Poslednú, tretiu časť projektu tvorili technické prvky Revitalizácie parku 

Lipové náměstí. Tieto technické prvky zahŕňali vybudovanie ciest vnútri parkovej plochy, 

zavlažovacieho systému a inštaláciu osvetlenia. Park bol vybavený lavičkami, 

odpadkovými košmi a fontánkou s pitnou vodou. Súčasťou parku je ihrisko na petanque 

a ďalšie herné prvky v podobe stolíkov so šachovnicami.  

     Projektu bola priznaná dotácia z Regionálneho operačného programu NUTS II 

Severovýchod vo výške cca 92,5 % z celkových uznateľných nákladov. Celkové vzniknuté 

výdaje dosiahli 9 067 216,21 Kč, dotácia RR (EU + štátny rozpočet) tvorila 8 387 174,99 

Kč a z toho dotácia EU 7 707 133,74 Kč.  

 

3.3 Revitalizácia Bezručovho parku v Kroměříži 

     Cieľom projektu bolo zaistiť skvalitnenie verejného priestranstva, Bezručovho parku 

tak, aby sa stal lákavým a atraktívnym miestom pre odpočinok a trávenie voľného času. 

Tým sa malo zaistiť zlepšenie podmienok v oblasti juhovýchodnej zóny, ktorá je v rámci 

mesta vnímaná ako znevýhodnená. Preto bol ne jej území zahájený súbor investičných 

akcií realizovaných v rámci „Integrovaného programu rozvoja mesta Kroměříž – zóna 

Juhovýchod“. Revitalizáciou nedostatočne udržiavaného parku došlo k oživeniu verejného 

priestranstva.  

     V parku bolo redukované množstvo spevnených plôch, ktoré boli novo vyriešené 

žulovou dlažbou a mlatovým povrchom. V centrálnej časti bola vybudovaná odpočinková 

zóna s vodným prvkom, chodníkovou fontánou. Park bol doplnený novým mobiliárom 

(lavičkami a odpadkovými košmi), informačnou tabuľou a v tesnej blízkosti bola 

umiestnená nová autobusová zastávka. V rámci revitalizácie bolo prevedené nové verejné 

osvetlenie a prípojky vody a elektriny pre napojenie fontány. Stávajúce detské ihrisko bolo 

doplnené o pružný pochôdzny povrch, ktorý zvyšuje bezpečnosť detí pri prípadnom páde. 

V parku boli umiestnené 2 fontánky s pitnou vodou. V rámci projektu došlo tiež k obnove 

zelene. 



 

     Celkové náklady na revitalizáciu dosiahli 7 781 059,29 Kč, z toho 6 596 774,00 Kč 

tvorili dotácie z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a 1 184 285,29 Kč bolo 

hradených z vlastných prostriedkov mesta. 

 

3.4 Park pri Dome s opatrovateľskou službou v Bílovci 

     Park pri Dome s opatrovateľskou službou (DOS) je súčasťou širšieho investičného 

zámeru Mesta Bílovec v rámci Projektu regenerácie okolia panelových domov. Tento 

projekt sa skladá celkovo z 11 etáp. Na realizáciu prvej etapy, ktorou je park pri Dome 

s opatrovateľskou službou, získalo Mesto Bílovec dotáciu Ministerstva pre miestny rozvoj 

v Prahe vo výške 5 607 000 Kč. Celkové náklady na stavbu boli 8 000 000 Kč. V projekte 

boli riešené nasledujúce základné problémy: potreba parkovacích miest pre osobné vozidlá 

návštevníkov DOS, bezbariérové prístupy pre peších, komunikačné prístupy pre 

zásobovanie, komunikačný prístup pre odvoz odpadu, spôsob ukladania odpadu, obnova 

mestského mobiliáru, komplexná rekonštrukcia parkovej zelene. Nové komunikačné 

plochy vyriešili prístup do areálu DOS, parkovisko vrátane parkovacích miest pre osoby 

s obmedzením pohybu. Súčasťou je tiež súbor komunikácií pre peších, vrátane riešenia 

bezbariérových prístupov do objektu DOS. Komunikácie boli opatrené novým systémom 

verejného osvetlenia a súborom vodorovného a zvislého dopravného značenia.   

 

 

4. Zhrnutie poznatkov o meste Bílovec a riešenom území 

 

4.1 Historický vývoj mesta 

     Dejiny mesta Bílovec možno sledovať od 1. polovice 14. storočia. Založenie mesta sa 

datuje medzi rok 1316, kedy Vok z Kravař získal bývalé lichtenburské statky na Fulnecku 

od kráľa Jána Luxemburského, a rok 1324, kedy je Bílovec prvý krát menovaný v listine 

Voka z Kravař o predaji pustějovského fojtstva. V listine je uvedený v nemeckej podobe 

Woogstadt (Vokovo mesto), v roku 1329 Wockinstadt. V držaní pánov z Kravař zostalo 

mesto i panstvo do polovice 15. Storočia.  



 

     V 16. storočí zaznamenalo mesto pozoruhodný hospodársky a spoločenský vzostup, čo 

sa prejavilo rozvojom remeselnej výroby a obchodu a rozmachom stavebnej činnosti 

v meste.  

     Po porážke stavovského povstania bolo bílovecké panstvo konfiškované a na mesto boli 

uvalené ťažké pokuty. V nasledujúcom období vznikli dlhotrvajúce spory o Bílovec 

a panstvo bolo nakoniec rozhodnutím cisára Ferdinanda II. postúpené Bohunke Alžbete 

Pražmovej, vydatej za Václava Zigmunda Sedlnického z Chlotic. V rukách pánov 

Sedlnických panstvo zostalo až do roku 1945.  

     Revolučný rok 1848 priniesol zmenu v správe Bílovca a okolia. V roku 1850 tu bol 

zriadený okresný súd. 

     V posledných desaťročiach 19. storočia sa začalo i v Bílovci rozvíjať robotnícke hnutie, 

ktoré koncom storočia vyústilo do početných stávok a postupne k založeniu sociálne 

demokratickej strany. Českej menšine, ktorá sa začala koncom 19. storočia hlásiť o svoje 

národné práva, sa nepodarilo do vzniku Československej republiky dosiahnuť splnenie 

svojich požiadaviek u nemeckej buržoáznej správy mesta. Až po roku 1918 sa postupne 

začalo budovať české školstvo a české kultúrne zariadenia.  

     V roku 1906 s mestom administratívne splynula niekdajšia samostatná obec Radotín 

a neskôr osada Labuť. V roku 1976 potom obce Bílov, Bravinné, Stará Ves a Velké 

Albrechtice. V roku 1979 k nim pribudli vsi Bítov, Bravantice, Lubojaty s osadou Lhotka 

a Slatina s bývalou obcou Výškovice a s osadami Nový Svět a Ohrada. V roku 1990 sa 

znovu osamostatnili obce Slatina a Velké Albrechtice, v roku 1992 Bílov, v roku 1995 obec 

Bítov, v 1998 Bravantice. 

 

4.2 Charakteristika mesta 

     Bílovec, mesto s celkovou výmerou 3887 ha a počtom obyvateľov 7519 (k 1.1.2008), 

leží v severnej časti okresu Nový Jičín, v mieste kde sa výbežky Nízkeho Jeseníku zvažujú 

do údolia rieky Odry (obr.1) .  Geologické a geomorfologické podmienky sú jedným 

z prírodných faktorov ovplyvňujúcich využiteľnosť územia mesta. Jeho zastaviteľnosť však 

ovplyvňujú len okrajovo. Územie mesta v nadmorskej výške 280 m sa rozprestiera na 

obidvoch brehoch rieky Bílovky, ktoré prechádzajú do miernych okolitých svahov.  



 

                                       

Obrázok 1. – Mesto Bílovec v rámci mapy ČR 

     Znečistenie ovzdušia je v Bílovci významným problémom z hľadiska ochrany životného 

prostredia. Vplyv na kvalitu ovzdušia majú najmä veľké zdroje v širšom regióne (na 

Ostravsku). Nepriaznivá emisná situácia širšieho regiónu dopadá i na riešené územie. 

V meste je žiaduce využiť všetky možnosti zlepšenia kvality ovzdušia. Napríklad v rámci 

ďalšej aktualizácie krajských programov iniciovať zmeny, ktoré by do týchto programov 

zahrnuli opatrenia vedúce k zlepšeniu kvality ovzdušia, znižujúce prenos znečisťujúcich 

látok zo širšieho regiónu. Ďalej primerane zohľadniť prekročenie imisných limitov pri 

povoľovaní umiestnenia ďalších zdrojov znečistenia ovzdušia v území (uplatniť 

obmedzenia v rámci záväzných častí územného plánu). Možnosti existujú i v oblasti 

riešenia dopravy, vrátane základnej údržby komunikácií a spevnených plôch a výsadby 

ochrannej zelene, a tiež v zásobovaní sídel energiami z ekologicky šetrnejších zdrojov.  

     Riešené územie má charakter kultúrnej krajiny, v južnej časti s pomerne monotónnou 

štruktúrou využitia danou predovšetkým malou členitosťou terénu. Územie má vysoký 

podiel ornej pôdy.  

     Koeficient ekologickej stability mesta Bílovec je rovný 0,63, čo znamená, že sa jedná 

o územie intenzívne využívané, najmä poľnohospodárskou výrobou, oslabenie 

autoregulačných pochodov v ekosystéme spôsobuje ich značnú ekologickú labilitu 

a vyžaduje vysoké vklady dodatkovej energie. Z hľadiska ekologickej stability je limitom 

využitia územia predovšetkým nadregionálny a regionálny ÚSES (Územný systém 

ekologickej stability) vymedzený v Územnom pláne veľkého územného celku Beskydy. Do 

územia mesta Bílovec zasahuje navrhnutý regionálny biokoridor, rieka Bílovka. 

V riešenom území je vyhlásený prírodný park Oderské vrchy.   



 

 

4.3 Koncepcia rozvoja územia mesta 

     Bílovec sa bude rozvíjať ako centrum mikroregiónu ponúkajúce širšiu škálu 

občianskeho vybavenia a pracovných príležitostí. Preferovanou funkciou je bývanie v 

kvalitnom životnom a prírodnom prostredí uprostred krajinársky hodnotného prírodného 

parku Oderské vrchy. V územnom pláne je navrhnutý rozvoj športovo rekreačných 

zariadení nadmiestneho významu, ktoré spoločne s historickými pamiatkami mesta a 

okolitou prírodou vytvoria predpoklad pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu, a ktoré 

prispejú ku kvalite bývania a tým i stabilite osídlenia. Pre zaistenie hospodárskeho rozvoja 

obce sú posilnené možnosti podnikania a prevádzkovania výrobných služieb v obytnom 

území mesta. Väčší rozvoj priemyselnej výroby nie je podporovaný. Navrhnuté sú riešenia 

pre zlepšenie životného prostredia – rozšírenie kanalizácie a výstavba ČOV, rozšírenie 

plynofikácie a ďalšie. Navrhnutý rozvoj mesta je možný pri minimalizácii negatívnych 

dopadov na životné prostredie a prírodné hodnoty. Územný rozvoj je postavený na 

predpoklade, že v strednodobom časovom horizonte cca 10 – 15 rokov bude počet 

obyvateľov stagnovať. Základná bilancia vývoja počtu obyvateľov slúži predovšetkým ako 

podklad pre nadväzujúcu koncepciu rozvoja obytného územia a rozvoja verejnej 

infraštruktúry a spoluvytvára základný rámec pri posudzovaní ďalších investícií v riešenom 

území.  

 

4.4 Riešené územie v kontexte urbanistickej koncepcie mesta 

     Urbanistická koncepcia je v návrhu územného plánu Bílovca zobrazená vo výkrese 

I.2.b) a je definovaná takto: 

- Zostane zachovaná funkcia súčasného centra mesta ako miesta s koncentráciou objektov 

občianskeho vybavenia a verejných priestranstiev, doplnených bývaním. 

- Na centrum mesta nadväzujú plochy bývania vrátane najväčšej navrhnutej rozvojovej 

plochy – Z9 Radotín. Rozvoj obytnej zástavby v Bílovci nadväzuje na stávajúze plochy 

bývania a využíva voľné miesta vnútri stávajúcej zástavby.   

- Využitie zastaviteľných plôch Z9, Z72 a plochy prestavby P3 je podmienené spracovaním 

spoločnej územnej štúdie (viď územná štúdia Radotín). 



 

- Navrhnuté sú štyri plochy mestských parkov, verejnej zelene členiacej veľké obytné 

plochy. 

 

4.5 Zeleň 

     V historickom jadre Bílovca je málo verejnej zelene, sú tu len dva malé parky. Okolitá 

obytná zástavba obsahuje väčší podiel mestskej zelene v záhradách rodinných domov a 

verejne prístupnej zelene medzi bytovými domami. Najvýznamnejší je dnes park Střelnice 

vedľa výrobného areálu firmy Massag. Park je navrhnutý k podstatnému rozšíreniu (viď 

Z72) na celkových cca 8 ha, ako zázemie pre každodennú rekreáciu priľahlých 

najrozsiahlejších zastavených a zastaviteľných plôch mestskej časti Bílovca. Vo východnej 

časti mesta je navrhnutý o niečo menší mestský park (viď Z71) s výmerou necelých 5 ha, 

ktorý bude plniť tiež funkciu ochrannej zelene medzi výrobnou plochou a obytným 

územím. Dva menšie parčíky – pri nemocnici a v navrhovanej obytnej zástavbe Radotína – 

doplňujú systém zelene v centrálnej, mestskej časti Bílovca.  

     Zeleň je tiež súčasťou ďalších urbanizovaných plôch s rozdielnym spôsobom využitia – 

zmiešaných, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, verejných priestranstiev, dopravnej 

a technickej infraštruktúry, v ktorých je možné i jej zriaďovanie – výsadba solitérnych 

stromov, stromoradí a pod. Do zastaveného územia zasahujú z okolitej “voľnej krajiny” 

plochy prírodného charakteru, v územnom pláne označené ako PZ, ostatná verejná zeleň. 

Do zastaveného územia preniká predovšetkým ako doprovodná zeleň vodných tokov.  

     Pre každodennú rekreáciu, prechádzky a výlety na bicykli, je k dispozícii krajinársky 

hodnotné územie prírodného parku Oderské vrchy, dobre dostupné po miestnych a 

účelových komunikáciách, a po cyklotrasách zo všetkých urbanizovaných častí mesta. 

Najvýznamnejším z hľadiska prímestskej rekreácie zostáva údolie Jamníku s priľahlými 

lesmi, “Údolí mladých”.  

 

4.6 Doprava 

     Mesto Bílovec sa nachádza uprostred Moravskoslezského kraja (MSK), 20 km 

juhozápadne od centra mesta Ostrava. Bíloveckom prechádza významný transeurópsky VI. 



 

multimodálny koridor, ktorý tvorí trasa diaľnice D1, koridorová a vysokorýchlostná 

železničná trať a vodná cesta Dunaj-Odra. Územie Bílovecka je na diaľničný ťah D1 

napojené pomocou mimoúrovňových križovatiek (MÚK) Bravantice a Butovice a okrajovo 

aj susednými MÚK Klimkovice a Hladké Životice. Bílovcom prechádza cesta I/47 Přerov 

– Bělotín – Bílovec – Ostrava. V Bílovci končí trať ČD 279 Studénka - Bílovec,  

jednokoľajná regionálna trať, ktorá je v integrovanom systéme dopravy MSK označená ako 

trasa V 31 s pravidelnou taktovou dopravou v intervale 60 minút.  

     Cyklistické trasy sú vedené  prevažne po málo frekventovaných cestách II. a III. triedy 

a po účelových poľných a lesných cestách.  

 

4.7 Demografické a štatistické údaje 

     Základným cieľom zberu dát, popisu a rozboru sociodemografických podmienok je 

poznanie široko ponímaných podmienok súdržnosti obyvateľov územia.  

     Praktickým cieľom je najmä vytvorenie podkladov pre stanovenie bilančnej prognózy 

vývoja počtu obyvateľov a bývania v územnom pláne obce. Táto bilancia by mala byť 

jedným z východísk pre stanovenie celkovej územne plánovacej koncepcie rozvoja obce. 

     Prezentované dátové podklady vychádzajú zo štandardných tabuliek pre ÚAP 

publikovaných Českým štatistickým úradom.            

Tab. 4.7.1 Dlhodobý vývoj počtu obyvateľov v Bílovci (podľa sčítania ľudu) 

Rok 1869 1910 1930 1950 1970 1991 2001 

Počet 

obyv. 
6487 7749 7422 5404 6615 7552 7494 

 

Tab. 4.7.2 Krátkodobý vývoj počtu obyvateľov v Bílovci (podľa priebežnej evidencie 

ČSÚ) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet 

obyv. 
7494 7524 7541 7486 7489 7511 7510 7519 



 

 

     Podobne ako u väčšiny regiónov je možné predpokladať dlhodobý absolútny pokles 

počtu detí, premietajúci sa do poklesu počtu detí v školskom veku. Tento pokles bude 

pokračovať i pri miernom raste počtu obyvateľov obcí ešte niekoľko rokov. Opačným 

vývojom prechádza skupina obyvateľov v poproduktívnom veku. V dlhodobom výhľade sa 

podiel obyvateľov nad 65 rokov bude ďalej zvyšovať. 

Tab. 4.7.3 Veková štruktúra obyvateľov v Bílovci 

 Detská zložka populácie (0-14 rokov) Obyvatelia vo veku 65+ rokov 

 % % % 
Zmena 

% 
% % 

Zmena 

% 

Rok 1991 2001 2007 
2001-

2007 
2001 2007 

2001-

2007 

Počet 

v % 
22,9 18,4 15,5 -2,91 11,5 12,9 +1,4 

 

4.8 Šport, rekreácia a cestovný ruch 

     Význam rekreácie v území v posledných desaťročiach stále rastie. Rozvoj rekreácie je 

často spájaný s hospodárskym rozvojom územia, na druhej strane však i s negatívnymi 

dopadmi na prírodné podmienky a životné prostredie.   

     Systém cestovného ruchu v ČR je z územného hľadiska obvykle delený na oblasti, 

regióny cestovného ruchu, rekreačné krajinné celky a strediská cestovného ruchu. 

Bílovecko je tradične zahrňované do širšej turistickej oblasti č. 40 Poodří.  

     Podmienky rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v riešenom území ovplyvňuje rada 

dokumentov Moravskoslkezského kraja, zameraných najmä na rozvoj cestovného ruchu 

(Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy  

a Slezska pro léta 2005 – 2008). 

     Vlastný rozvoj rekreácie a cestovného ruchu je založený predovšetkým na využití jeho 

lokalizačných a realizačných predpokladov. 



 

     Lokalizačné predpoklady riešeného územia tvoria predovšetkým prírodné predpoklady 

rekreácie. Najväčšou prírodnou hodnotou je územie Chránenej krajinnej oblasti Poodří, 

ktorej vymedzenie sa približne zhoduje s európsky významnou lokalitou a vtáčou oblasťou 

Natura 2000 Poodří. Prírodný park Oderské vrchy je turisticky príťažlivý mierne zvlnenou 

krajinou nezničenou výraznými stavebnými zásahmi, kde sa striedajú zastavané plochy 

obcí a plochami ornej pôdy a lesnými celkami. Na Bílovecku sa v niekoľkých obciach 

vyskytujú rybníky vhodné k rybolovu, jeden z nich je v meste Bílovec. Klimatické 

podmienky obmedzujú využitie územia k zimným športom. 

     Lokalizačné predpoklady rekreácie na Bílovecku sú posilňované aj kultúrne 

municipiálnymi faktormi, ktoré predstavujú ľuďmi vytvorené atraktivity, najmä ľudové 

tradície, folklór, umenie. Významnú úlohu pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu majú 

informačné strediská. To sa nachádza na Bíloveckom námestí.    

     Realizačné predpoklady rekreácie sú obvykle delené na infraštruktúrne a vlastné 

ubytovacie a stravovacie predpoklady. Infraštruktúrne predpoklady rekreácie na Bílovecku 

tvoria predovšetkým turistické trasy, cyklotrasy. Celé územie je pretkané hustou a stále 

zdokonaľovanou sieťou cyklotrás.  

     V meste Bílovec sa nachádzajú i nehnuteľné kultúrne pamiatky – zámok s areálom, 

farský kostol sv. Mikuláša, kaplnka sv. Barbory,  budova radnice a ďalšie.  

     Podiel druhého i vlastného rekreačného bývania je na Bílovecku podpriemerný. 

 

4.9 Hospodárske podmienky 

     Hospodárske podmienky územia sú definované stavebným zákonom ako jeden z troch 

hlavných „pilierov“ premietajúcich sa do udržateľného rozvoja územia.  

     Dlhodobým obmedzujúcim faktorom rozvoja regiónu a mesta je nadpriemerná miera 

nezamestnanosti. V posledných rokoch sa situácia výrazne zlepšila, miera nezamestnanosti 

je však stále nad priemerom ČR. Miera nezamestnanosti za rok 2001 v Bílovci bola 16,8 % 

(priemer ČR 9,3 %), za rok 2007 8,8 % (priemer ČR 6,0 %). Veľká časť zamestnaných 

osôb je závislá na pohybe za prácou mimo mesto, často do dobre dostupnej Ostravy.  



 

     Pre hospodársku situáciu okresu Nový Jičín má priaznivý vplyv nadpriemerná úroveň 

miezd, je ale otázkou, nakoľko sa prejavuje vo vlastnom meste Bílovec. Úroveň príjmov 

v Bílovci do určitej miery zlepšuje i pohyb za prácou do Ostravy.  

     Daňové príjmy obcí celého Bílovecka sú z pohľadu, ale i kraja, výrazne podpriemerné. 

To do značnej miery limituje možnosti rozvoja týchto obcí, najmä bytovú a občiansku 

výstavbu, ktorá je vo veľkej miere závislá na infraštruktúre financovanej obcami.   

     Ekonomickú a sociálnu realitu Bílovecka ovplyvňuje zlepšené vnímanie postavenia 

a perspektív regiónu. Významné pozitívne impulzy v posledných rokoch prinieslo 

predovšetkým zlepšenie dopravného napojenia regiónu a vznik priemyslových zón v okolí 

(Mošnov, zóny na juhu Ostravy). Práve celkové vnímanie vývoja a perspektív regiónu je 

zásadným momentom pri rozhodovaní o migrácii obyvateľov, najmä mladších, vzdelaných 

a mobilnejších vekových skupín, prinášajúcich impulzy, inovácie v hospodárskom rozvoji 

obcí.   

 

5. Podklady a stávajúca dokumentácia 

 

• Územný plán mesta Bílovec – vydaný zastupiteľstvom Bílovce dňa 25.6.2009 v Bílovci.  

• Územne analytické podklady ORP Bílovec – poriadené Mestským úradom v Bílovci, 

spracované DIGISom s.r.o. (Ostrava-Poruba) a Ateliérom ARCHPLAN OSTRAVA s.r.o. 

v decembri 2008 

• Územná štúdia lokality Radotín v Bílovci – spracovaná architektmi Pierrom Buschom 

a Kateřinou Buschovou v januári 2009.  

• Štúdia regenerácie lesoparku v lokalite Střelnice v Bílovci – spracoval Ing. V. Toman, 

Arbor, Nový Jičín. 

• V súčasnosti neexistuje žiadna dokumentácia k riešenému územiu lesoparku Radotín-

Střelnice.  

• Inventarizácia zelene bola spracovaná pre potreby tejto práce, v rámci rozsahu a zadania 

práce.  

•  



 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÚDIA ÚPRAV LESOPARKU V LOKALITE RADOTÍN – 

STŘELNICE, BÍLOVEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Sprievodná správa 

 

6.1 Identifikačné údaje 

Dielo : Štúdia úprav lesoparku v lokalite Radotín – Střelnice v Bílovci 

Kraj:                                Moravskoslezský 

Mesto:                             Bílovec 

Investor : Mesto Bílovec 

Spracovala : Mgr. Monika Kovalčíková 

Dátum : máj 2011 

 

6.2 Rozsah a určenie diela 

     Práca rieši štúdiu úprav stávajúceho lesoparku v lokalite Radotín – Střelnice v Bílovci. 

Návrh na vypracovanie štúdie vznikol v spolupráci s Odborom životného prostredia 

a územného plánovania Mesta Bílovec. 

     Úlohou štúdie je návrh úprav a optimálneho využitia lesoparku Radotín – Střelnice, 

vrátane ekonomického posúdenia návrhu. Návrh je zameraný na potreby mesta a jeho 

obyvateľov.  

     Návrh zhodnotí stávajúci stav parku z hľadiska možností súčasného využívania a 

potrieb mesta, rieši komplexné kompozičné a funkčné usporiadanie zelene a mobiliáru 

v parku. Ďalej prehodnotí cestnú sieť parku a navrhne nové aktivity, s ohľadom na 

kompozičnú, ekologickú i dendrologickú hodnotu parku. 

 

6.3 Vymedzenie riešeného územia 

     Lesopark Radotín – Střelnice sa nachádza západne od centra mesta Bílovec, za 

hranicami zastavaného územia mesta. Riešená plocha je nepravidelného tvaru s rozlohou 

6,42 ha. Terén je mierne svažitý, zvažuje sa smerom k juhu. Plocha zahrnuje zalesnené 

údolie potoka bezmenného ľavostranného prítoku riečky Bílovky a časť zatrávnenej lúky 



 

na východe. Na západe susedí s obytnou zástavbou ulíc Nad Střelnicí a U Střelnice, 

z východnej strany prilieha k trávnatej ploche, v budúcnosti určenej k zastavaniu 

samostatnými a radovými rodinnými domami. Z južnej strany hraničí s parkom Střelnice, 

na ktorý bude riešená parková plocha nadväzovať.  

     Využitie riešenej plochy bolo podmienené spracovaním Územnej štúdie Radotín – II. 

Etapa (k dispozícii na stránkach mesta Bílovec www.bilovec.cz). Táto určuje riešenú 

plochu k využitiu ako mestský park, ochranná zeleň, detské ihrisko. Park je navrhnutý ako 

zázemie pre každodennú rekreáciu priľahlých najrozsiahlejších zastavaných 

a zastaviteľných plôch mestskej časti Bílovca. 

 

6.4 Širšie vzťahy 

     Park v lokalite Radotín – Střelnice sa nachádza západne od centra mesta Bílovec. Je 

v dochádzkovej vzdialenosti zo všetkých častí mesta, dostupný pešími komunikáciami zo 

všetkých svetových strán. Vstup do daného územia zo severu je riešený poľnou cestou 

napojenou na cestu II. triedy  vedúcu na Tísek, od juhu príjazdovou komunikáciu k parku 

Střelnice. Z východu na západ vedie cez dané územie v najužšom mieste pešia cesta, 

umožňujúca prekročenie bezmenného vodného toku pretekajúceho celým územím od 

severu na juh. Priblíženie k parku motorovou dopravou je možný od južnej a severnej 

strany.  

      Lokalita je mimo zastavaného územia mesta Bílovec, ale zároveň stále dostatočne 

blízko pre pešiu dostupnosť z celého mesta. Z južnej strany k lesoparku prilieha stávajúci 

park Střelnice, z juhovýchodu výrobný areál firmy Massag a.s., z východnej strany trávnatá 

plocha určená k budúcemu zastavaniu rodinnými domami, zo západu zastavaná obytná 

oblasť Radotína a od severu plochy poľného a lúčneho charakteru. 

 

6.5 Limity v území 

     V riešenom území sa nachádza územie určené k plneniu funkcie hospodárskeho lesa 

a s ním spojené ochranné pásmo lesa zasahujúce oblasť 50m od hranice lesa. V severnej 

časti zasahujú do územia dve plochy s ochranou poľnohospodárskeho pôdneho fondu II. 



 

triedy. Južnou časťou prechádza vodovodný rad skupinového vodovodu a NTL plynovod. 

Vonkajšie vedenie elektrickej siete VN 22 kV križuje územie na dvoch miestach. Celým 

územím od severu na juh preteká bezmenný vodný tok.  

 

6.6 Anketa 

     Pre dôkladnejšie zmapovanie potrieb mesta a najmä jeho obyvateľov, bola spracovaná 

a poskytnutá medzi obyvateľmi mesta krátka anketa, ktorá mala zistiť, ako obyvatelia 

vnímajú zeleň v meste, či ju využívajú a ako ju využívajú. Zámerom bolo, aby sa ankety 

zúčastnili ľudia najrôznejšieho veku, aby boli zastúpené všetky vekové kategórie a obidve 

pohlavia.  

     Formulár obsahoval určenie veku a pohlavia a 6 otázok: 

 

1. Jak obvykle trávíte Váš volný čas? 

□ sportuji venku     

□ sportuji v hale     

□ v přírodě     

□ doma 

2. Je podle Vás ve městě Bílovec dostatečné množství městské zeleně – přímo dostupné 

ve městě, bez nutnosti vyrazit za město? 

□ ano     

□ ne 

3. Jaký typ městské zeleně by jste v Bílovci preferovali? 

□ městský park    

□ trávník s možností sportovních aktivit     

□ zahrady 



 

4. Navštěvujete městský park na Střelnici nebo přilehlý lesopark za Střelnicí a Massagem? 

□ ano    

□ ne 

5. Jaké funkce by měl podle Vás plnit městský park? 

6. Jak byste Vy využívali nový městský park v Bílovci?  

 

     Ankety sa zúčastnilo 60 respondentov z obyvateľov mesta Bílovec. Po vyhodnotení 

ankety boli vyvodené nasledujúce závery: 

- Obyvatelia Bílovce trávia väčšinu voľného času v prírode, asi 50% respondentov v prírode 

športuje. Len malé percento ľudí športuje v halách alebo trávi voľný čas doma.  

- 47 zo 60 respondentov (78%) si myslí, že v Bílovci je nedostatočné množstvo mestskej 

zelene, ktorú by ako obyvatelia mesta mohli využívať k rekreácii. 

- Preferovaným typom mestskej zelene je u obyvateľov jednoznačne mestský park, bez 

rozdielu veku a pohlavia. Asi tretina respondentov, najmä mladšieho veku, by 

uprednostnila trávnik s možnosťou športových aktivít. Záhrady by uprednostnili len 2 

respondentky v strednom veku. 

- Štvrtá otázka sa týkala priamo riešeného územia a priľahlého stávajúceho parku. Túto 

oblasť pravidelne navštevuje 33 respondentov, tj. 55 % opýtaných. Úpravou lesoparku 

a vytvorením nových aktivít v parku by sa táto návštevnosť mala podstatne zvýšiť.  

- Obyvatelia mesta považujú mestský park za miesto odpočinku a relaxácie pre celú rodinu, 

miesto pre športové vyžitie a prechádzky. Väčšina respondentov vyzdvihla relaxačnú 

funkciu parku, malé percento pripomenulo aj estetickú a náučnú funkciu (označenie zelene 

tabuľkami).  

- Ľudia by park najviac využívali k prechádzkam, posedeniu, na bicykel. Jeden respondent 

by mestský park vôbec nevyužil, pretože trávi voľný čas na svojej záhrade. 

 

6.7 Súčasný stav 

     Súčasný stav je nevyhovujúci najmä z hľadiska zdravotného stavu drevín, ale tiež 

z hľadiska možnosti využitia územia vzhľadom k súčasným potrebám mesta. Na ploche sa 

nachádzajú prehustené skupiny málo ošetrovaných drevín a riedky neudržovaný trávnatý 



 

porast. Stávajúce dreviny sú vysadené najmä na západ od vodného toku. U stávajúcich 

drevín je potrebné previesť ošetrenie, najmä orezanie suchých vetví, ošetrenie 

mechanických poranení, sanáciu dutín.  Niektoré dreviny sú navrhnuté k odstráneniu 

z dôvodu zdravotného alebo kompozičného (viď grafická časť).  

     Parkom prechádza pôvodná východno-západná cesta, na ktorú je napojený cesta 

smerom na juh, k parku Střelnice. V južnej časti je vytvorená ďalšia cestička, lemujúca 

oplotenie výrobného areálu Massagu. Hranicu medzi riešenou plochou a výrobným 

areálom tvorí oplotenie Massagu z vlnitého plechu. 

     Územím preteká bezmenný potok, široký cca 1m, s malým prietokom vody. Ďalej sa 

v území nachádzajú tri vstupy do protileteckých krytov, patriacich firme Massag, a.s., dnes 

už nefunkčných. Tieto sú určené k zasypaniu. 

 

6.8 Navrhovaný stav 

 

6.8.1 Celková koncepcia 

     Cieľom návrhu je funkčné rozčlenenie priestoru a jeho využitie k rôznym aktivitám. 

Lesopark bude ponúkať priestor pre odpočinok na trávniku, posedenie na lavičkách 

a v altánkoch, športové aktivity s využitím viacúčelového športového ihriska, detské hry na 

ihrisku pre deti.  

     Kompozične je plocha parku delená hlavnou kompozičnou osou, ktorú tvorí 

komunikácia vedená celým územím parku od juhu na sever a vedľajšou kompozičnou 

osou, cestou východne- západnou. Pozdĺžne členenie je dané aj korytom vodného toku 

a podporené rastom pôvodných drevín prevažne v západnej polovici územia. Západná časť 

je v návrhu ponechaná ako lesná, pokrytá drevinami, zatiaľ čo východná časť je viac 

otvorená do priestoru, opticky prístupnejšia zastavanej oblasti mesta. Pozdĺžne plochy 

územia sú riešené ako komunikačné, plošnejšie sú vyhradené jednotlivým funkciám 

v parku. 

 

 



 

6.8.2 Komunikácie 

     Navrhované komunikácie čiastočne nadväzujú na pôvodné cesty a vstupy do územia. 

Všetky cesty sú mlatové, spoločné pre cyklistov a chodcov, s vylúčením motorovej 

dopravy. Hlavná komunikácia vedie z juhu na sever, rozvetvuje sa okolo ponechaného lesa 

a otvára viaceré prístupové cesty k lesu. Vytvára slučku okolo odpočívadla. Hlavná 

komunikácia je križovaná priečnou komunikáciou v optickom strede parku. Táto bude 

spojovať východnú a západnú obytnú zónu. Prechod cez potok je riešený drevenými 

mostíkmi vo viacerých miestach. Drevený prvok komunikácie je uplatnený aj v zóne 

odpočívadla, kde vytvára bočnú cestičku vedúcu k laviciam. Komunikácie sú určené len 

pre peších a cyklistov, prípadné parkovanie motorových vozidiel je možné vedľa 

priľahlého parku s reštauráciou Střelnice.  

 

6.8.3 Herné prvky 

     V detskom ihrisku sú navrhnuté dve pieskoviská, hojdačky, preliezačky a lavičky na 

sedenie. Herné prvky na ihrisku budú drevené. Systém preliezačiek bude zahrnovať tri 

herné preliezacie veže, lanový most, sieťový tunel, lezeckú stenu, hadicový výstup, rebrík, 

šikmú plochu s lanom, tabuľu na písanie kriedou, šikmý sieťový výstup a kĺzačku (obr.2).  

 

Obrázok 2. – Ihrisko Eliáš 

 

     Viacúčelové športové ihrisko o rozmeroch 50 x 26 m pre mládež umožní prevádzkovať 

radu športov. Vybavenie športoviska bránkami, basketbalovými košmi a tenisovou stenou 



 

poskytne širokú variabilitu ihriska. Budú tu plochy pre basketbal, tenis, hádzanú aj futbal. 

Umelé osvetlenie umožní bezpečný pohyb na ihrisku do večerných hodín.   

 

6.8.4 Mobiliár 

     Mobiliár je navrhnutý prevažne drevený. Okolo hlavnej komunikácie sú umiestnené 

lavičky na sedenie v skupinkách po dve až tri lavičky (obr.3). Ďalšia skupina lavíc je 

v priestore odpočívadla. Okolo komunikácií sú umiestnené svietidlá verejného osvetlenia 

(obr.4) a odpadkové koše (obr.5). V celom parku budú rozmiestnené kŕmidlá pre vtáky 

a vtáčie búdky. Niektoré kusy drevín a zelene okolo cesty budú označené tabuľkami 

s názvami a krátkym popisom rastliny, čím vznikne malá náučná cesta. 

 



 

 

Obrázok 3. - Lavičky 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázok 4. – Lampy verejného osvetlenia 



 

  

Obrázok 5. – Odpadkové koše 

 

6.8.5 Navrhované stavby a aktivity 

     Funkčné členenie oddeľuje aktívne a odpočinkové plochy. Aktívna časť sa sústreďuje 

okolo centrálnej časti parku, v blízkosti priečnej východne- západnej komunikácie. Je 

v dochádzkovej vzdialenosti od zastavanej časti mesta, najbližšie k budúcej zastavanej 

obytnej časti mesta. Južne a severne od centrálnej časti parku sú plochy určené 



 

k odpočinku, prechádzke a posedeniu. Funkčne je park rozdelený do piatich zón. Od juhu 

je prvou zónou les s priľahlými cestičkami, určený k odpočinku, s možnosťou prechádzky 

aj posedenia. V centrálnej, aktívnej časti nasleduje viacúčelové športové ihrisko, 

zamýšľané predovšetkým pre mládež a mladé rodiny. Vedľa športového ihriska, za cestou 

je navrhnuté detské ihrisko s hojdačkami, pieskoviskom, vežou s kĺzačkou a preliezačkami. 

Smerom na sever sa pokračuje cez komunikáciu lemovanú radou altánkov s možnosťou 

oddychu a posedenia, ktorá vedie k najsevernejšej časti parku. Tu je umiestnené 

odpočívadlo s lavičkami rozmiestnenými po vrstevniciach terénu a okrasnými krovinami. 

Za potokom je v najvyššom mieste územia umiestnená vyhliadková veža, umožňujúca 

sledovanie okolitej krajiny. Severná aj južná odpočinková zóna je dostatočne opticky aj 

akusticky vzdialená od centrálnej, aktívnej zóny.  

 

6.8.6 Úpravy zelene 

     Zásadnou podmienkou pre realizáciu návrhu je prevedenie asanačných zásahov 

a pestovateľských opatrení, ktoré je nutné vykonať pred vlastnou realizáciou. V celom 

riešenom území je potrebná regenerácia a vyčistenie trávnatej plochy. V juhozápadnej časti 

bude ponechaný hustejší les s ihličnatými aj listnatými drevinami. Pre zaistenie funkčnosti 

vegetačného prvku je nutné dreviny ošetriť. Nová výsadba bude tvorená predovšetkým 

skupinou okrasných krovín, pre estetické a kompozičné zjednotenie plochy a začlenenie 

a ohraničenie novej navrhnutej komunikácie. Nové vysadené stromy sú listnaté, lemujúce 

otvorené časti parku, ohraničujúce navrhnuté komunikácie a vytvárajúce optické a hlukové 

oddelenie od budúcej obytnej časti susediacej s parkom. Okrem líniovo vysadených alejí je 

medzi novými drevinami navrhnutých niekoľko listnatých solitérov, ktoré tvoria 

kompozičné dominanty priestoru, najmä odpočívadla. Skupiny novo vysadených drevín sú 

tvorené prevažne listnatými stromami, konkrétne Jaseňom štíhlym, Gaštanom jedlým, 

Hrabom obyčajným, Jarabinou vtáčou a Javorom horským. Z ihličnatých drevín sú 

vysadené len tri kusy Borovice hladkej v severnej časti v odpočívadle pre seniorov a Tis 

obyčajný ako okrasná drevina. Z krovín sú zastúpené Drieň obyčajný, Zemolez tatársky, 

Zemolez lesklý, Kalina pražská, Kalina vráskavolistá, Skalník dammerov, Tavoľník 

bumaldový, Tavoľník van Houtteho a Dráč thunbergov. Z travín je tu Miskantus čínsky.  
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7. Technická správa 

 

7.1 Identifikačné údaje 

Dielo : Štúdia úprav lesoparku v lokalite Radotín – Střelnice v Bílovci 

Kraj:                                Moravskoslezský 

Mesto:                             Bílovec 

Investor : Mesto Bílovec 

Spracovala : Mgr. Monika Kovalčíková 

Dátum : máj 2011 

 

7.2 Technológia založenia a údržby vegetačných prvkov 

 

7.2.1 Postup zakladania sadových úprav 

          Postup realizácie navrhnutých sadových úprav bude rešpektovať tieto body: 

A. Asanačné zásahy (odstránenie nevhodných drevín), ošetrenie ponechaných drevín 

B. Terénne úpravy 

C. Výsadba krovín a nových drevín 

D. Založenie trávnatých porastov 

 

A. Asanačné zásahy, ošetrenie ponechaných drevín 

 

     Na základe prieskumu v teréne a následne spracovanej inventarizácie je nutné odstrániť 

alebo preriediť dreviny uvedené v grafickej dokumentácii. Taktiež je nutné vykonať 

pestovateľské opatrenia u ponechaných drevín, najmä orezanie suchých vetví, ošetrenie 

mechanických poranení, sanáciu dutín stromov.   

 



 

B. Terénne úpravy 

 

     Po odstránení solitérnych stromov a pňov bude nutné vykonať terénne úpravy. 

V miestach, kde bude založený nový trávnik, bude nutné pôdu mechanicky skultivovať, 

odstrániť trávny drn a  kamene, ťažko zotlievajúce zvyšky a upraviť terén do požadovanej 

roviny. K tomu patrí aj úprava a vyčistenie brehov vodného toku. 

     Plochy určené k výsadbe vegetácie a výsevu trávnika je nutné doplniť o kvalitnú 

ornicovú zeminu v požadovanej výške. Hrúbka vegetačnej vrstvy (ornicová zemina) pre 

trávnik by mala byť 15 cm, pre dreviny 30 cm v uležanom stave. Vegetačnú vrstvu je nutné 

pred výsadbou spracovať rytím, nakopaním, povrch upraviť do požadovanej roviny. 

     Po terénnych úpravách a rozložení vegetačnej vrstvy je nutné nechať vzísť burinu 

a potom pozemok chemicky zbaviť burín (Roundup Biaktiv 360 SL). Vždy je nutné 

postupovať podľa návodu. Herbicid je nutné aplikovať za optimálnych podmienok pre rast 

a vzchádzanie buriny (dostatok vlahy a tepla), nevhodná je aplikácia pri daždivom počasí, 

pri extrémne vysokých teplotách a prízemných mrazoch. Výsev, prípadne výsadba, je 

možná po štrnástich dňoch.  

     V rámci terénnych úprav budú zasypané vstupy do nefunkčných protileteckých krytov. 

 

C. Výsadba krovín a nových drevín 

 

     Po chemickej likvidácii a terénnych úpravách možno vykonať výsadbu podľa 

osadzovacieho plánu. Po výsadbe krovín a drevín je nutné na plochy určené k výsadbe 

položiť geotextíliu proti prerastaniu buriny a ukotviť ju po okrajoch pomocou klincov 

k podkladu. V miestach, kde sú vysadené kroviny a dreviny sa v geotextílii vyreže otvor. 

Na rozloženú geotextíliu sa ďalej navezie mulčovacia kôra vo vrstve 10 cm zadržujúca 

vlhkosť.  

 

 



 

D. Založenie trávnatých porastov 

 

     Trávnik bude založený suchým výsevom ako trávnik parkový (podľa ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání). Po odstránení 

trávneho drnu je nutné podložie pred výsevom dostatočne skypriť, aby došlo k prepojeniu 

s vegetačnou vrstvou a prekoreneniu klíčiacich rastlín. Je nutné vyzbierať veľké kamene, 

odstrániť stavebné zvyšky a iné odpady.  

     Na upravené podložie je nutné rozprestrieť vegetačnú vrstvu, určenú pre výsev, hrúbky 

15 – 20 cm. Rovnomerne rozprestretú vegetačnú vrstvu treba uváľať a nechať vyklíčiť 

buriny a potom aplikovať herbicid (Roundup), poprípade odstrániť ďalšie zvyšky 

a nečistoty. Plochu je nutné urovnať bránením a smykovaním.  

     Výsev je najvhodnejší po 14 dňoch od úpravy vegetačnej vrstvy, pretože vtedy má 

štartovacie hnojivo väčší účinok. Plochu treba pred výsevom uváľať. Osivo musí 

zodpovedať kritériám na štandardné zmesi osiva. Vhodný termín výsevu je apríl – máj 

alebo august – september, pri minimálnej teplote pôdy 8 ºC a dostatočnej vlhkosti pôdy. 

Trávne osivo je potrebné vysievať rovnomerne, plytko zapraviť, nie hlbšie než 1 cm, napr. 

hrabľami a pritlačiť váľaním. Pri prípadnom ručnom výseve je vhodné plochu rozdeliť na 

niekoľko pravidelných častí, aby bola zaistená rovnomerná distribúcia osiva. Počas výsevu 

by sa osivo malo rovnomerne premiešavať, poprípade zmiešať s 2-3 násobným množstvom 

piesku. Vhodným osivom je osivo pre parkový trávnik (napr. ALFA – trávní směs parková 

okrasná). Doporučené množstvo osiva je 20-25 g/m². Vždy je nutné držať sa návodu podľa 

druhu osiva.   

     Po výseve je nutné plochu zavlažiť v takom množstve, aby bolo zaistené prevlhčenie 

pôdy do hĺbky 6 cm a počas 2-3 týždňov udržiavať trvalú vlhkosť pôdy. Semená trávnika 

by mali vyklíčiť do dvoch týždňov. Po vyklíčení je treba pri väčšom suchu trávnikovú 

plochu zavlažiť a to raz až dva krát do týždňa.  

     Po prvom kosení je potrebné trávnik rovnomerne prihnojiť dávkou dusíka 5g/m². Počas 

roka (od marca do októbra)  je potrebné hnojiť dlhodobo pôsobiacimi hnojivami (napr. 

Europlus P56). Prvé kosenie sa robí pri výške trávnika 8-10 cm, výška sekania by mala byť 

6 cm. Počas prvého pol roku by sa trávnik nemal príliš zaťažovať, najmä ak je mokrý. Plné 



 

zaťaženie znesie až po tejto dobe.  

 

7.2.2 Údržba trávnatého porastu a výsadieb po založení 

 

 A. Základná údržba trávnika 

 

• Kosenie a upratovanie trávnej hmoty – vhodná doba pre kosenie je od apríla do októbra, 

posledné kosenie koncom októbra až začiatkom novembra. 

• Zarovnanie okrajov – podľa nutnosti a napojenia trávnika na okolité plochy. 

• Zálievka – pri nedostatku prirodzenej vlahy je potrebné dodatočne zavlažovať. 

• Hnojenie – prvá dávka hnojiva na jar, dusíkom 4-5g/m², posledné hnojenie do polovice 

augusta 

• Vypletie buriny – herbicídmi, vhodná kombinácia STARANE + LONTREL (1,5 l/ha + 

0,75 l/ha). 

• Ochrana proti chorobám a škodcom – najdôležitejšia je prevencia (hnojenie, množstvo sečí, 

druhové zloženie výsevnej zmesi). Aplikácia fungicídov je nutná len pri silnom napadnutí 

škodcami. 

 

B. Údržba krovín a drevín 

 

• Kroviny – je nutné na jar hnojiť minerálnym hnojivom (CERERIT v dávke 70g/m²). Podľa 

druhu vykonávať orezávanie vetiev.  

• Dreviny – orezávanie stromov, výchovný rez. 

• Traviny – na jar je potrebné ich zrezať hlboko pri zemi.  

 

 

 



 

7.3 Riešenie komunikácií 

          Komunikácie a spevnené povrchy sú navrhnuté s mlatovým povrchom, sypané 

z prírodného kameniva zmesou frakcií s vyrovnanou krivkou zrnitosti. Technológia 

a použitý materiál musia spĺňať kritériá a certifikáciu pre povrch „mechanicky spevnené 

kamenivo“ daný normou ČSN 73 6126 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: 

Provádění a kontrola shody. Požadovaná farba povrchu je šedá. Tomu je treba prispôsobiť 

výber kameniva na finálny povrch. Pri terénnych úpravách je nutné počítať s tým, že 

mlatový povrch ju vhodný pre cesty s pozdĺžnym sklonom od 3 do 8 %. Konštrukcia 

komunikácie bude vo vodopriepustnej úprave v zložení: úprava pláne pod komunikáciou, 

štrkopieskový vyrovnávací podklad, zhutnená štrková vrstva 15cm, valcovaná piesková 

vrstva 5cm.  

     Mostové konštrukcie sú navrhnuté drevené. Schody k odpočívadlu a rozhľadni na 

severe parku budú z dubových pražcov.  

 

7.4 Mobiliár 

          Okolo hlavnej komunikácie budú rozmiestnené lavičky tvorené masívnymi 

drevenými hranolmi osadenými na oceľovej konštrukcii. V priestore odpočívadla budú 

lavice atypického tvaru, rozmiestnené do poloblúku podľa modelácie terénu. Tieto budú 

rovnako tvorené drevenými hranolmi s oceľovými podporami. K vybaveniu parku bude 

patriť aj rozmiestnenie odpadkových košov a vtáčích búdok s kŕmidlami. Mobiliár bude 

vybraný z produkcie českej firmy Urban Design (www.urbandesign.cz). 

     Mobiliár pre vybavenie detského ihriska bude zahrnovať dve pieskoviská 

šesťuholníkového tvaru s dĺžkou hrany 1,5 m a výškou 0,44m, hernú vežu s preliezačkami 

„Eliáš“ a hojdačky. „Eliáš“ je šesťboká drevená veža, ku ktorej je pridružený lanový most, 

sieťový tunel, lezecká stena, bariéra z jaseňových tyčí, hadicový výstup, schody, šikmá 

plocha s lanom, tabuľa, šikmý sieťový výstup a kĺzačka. Veža je vysoká 3,9 m a minimálne 

priestorové požiadavky pre jej umiestnenie sú 15,1m x 12,4m x 4m. Je určená pre deti od 4 

rokov. V krajnej časti ihriska bude umiestnená trojmiestna hojdačka s výškou 2,5m, určená 

pre deti od 4 rokov. V okolí hojdačky je nutné ponechať voľný priestor o rozmeroch 8,0m 



 

x 5,9m x 2,5m. Na dopadové plochy, podľa ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz - 

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody, je zvolený pieskový povrch. 

     Všetky výrobky pre detské ihrisko budú dodané českou firmou HRAS, zařízení hřišť, 

s.r.o (http://www.hriste-hras.cz/ ). Tieto výrobky sú certifikované podľa normy ČSN EN 

1176-1 Zařízení dětských hřišť - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody. Rovnakou firmou budú dodané aj štyri drevené altány, tri o priemere 3 m a jeden 6 

m. Vnútri je lavica so zástenou. Stĺpy a krokvy tvoria drevené hranoly, kotviace prvky sú 

pozinkované. Altány budú slúžiť ako univerzálne prístrešky pre rôzne potreby. 

     Viacúčelové športové ihrisko bude mať polyuretánový povrch Alsyplay EPDM od firmy 

LINHART s.r.o. (www.linhartsport.cz). Tento povrch je vhodný na veľmi namáhané 

športoviská a je bezúdržbový. Ihrisko bude vybavené štyrmi basketbalovými košmi na 

pozdĺžnych stranách, dvomi bránkami a tenisovou stenou na kratších stranách.  

 

7.5 Osvetlenie 

          Svietidlá verejného osvetlenia, rozmiestnené pozdĺž hlavnej komunikácie a okolo 

viacúčelového športového ihriska, budú dodané firmou Urban Design. Svietidlá budú 

používať ako primárny zdroj svetla diódy LED. Hlavnými výhodami bude úspora 

elektrickej energie, dlhá životnosť, malé náklady na údržbu svietidiel a nulové emisie CO2.  

 

8. Vyhodnotenie ekonomickej náročnosti 

 

8.1 Možnosti dotovania z fondov Európskej únie 

     Fondy Európskej únie (EU) predstavujú hlavný nástroj realizácie európskej politiky 

hospodárskej a politickej súdržnosti. Práve ich prostredníctvom sa rozdeľujú finančné 

prostriedky určené k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi členskými 

štátmi a ich regiónmi. EU disponuje tromi hlavnými fondmi: Fond súdržnosti a 

Štrukturálne fondy – Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond. 



 

     Na práve prebiehajúce programové obdobie 2007-2013 má Česká republika 

z európskych fondov k dispozícii 26,69 miliárd eur. Každá členská zem si dojednáva 

s Európskou komisiou operačné programy (OP), ktoré sú sprostredkujúcim medzistupňom 

medzi tromi hlavnými európskymi fondmi a konkrétnymi príjemcami finančnej podpory 

v členských štátoch a regiónoch. Česká republika si pre súčasné obdobie vyjednala 26 OP. 

Osem z nich je zameraných tematicky (doprava, veda, vzdelávanie, zamestnanosť, životné 

prostredie atď.) a sedem zemepisne (Stredočeský kraj, Stredná Morava, Moravskoslezsko 

atď.). Ostatné OP umožňujú cezhraničnú, medziregionálnu a nadregionálnu spoluprácu, 

alebo zaisťujú technické, administratívne a výskumné zázemie realizácie politiky 

súdržnosti. OP sa delia na prioritné osi, ktoré konkrétnejšie vymedzujú, na čo môžu byť 

financie vynaložené.  

     Finančnú podporu pre projekt Úpravy lesoparku v lokalite Radotín – Střelnice v Bílovci 

je možné žiadať v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) NUTS II 

Moravskoslezsko.  

     ROP NUTS II Moravskoslezsko je určený pre región súdržnosti Moravskoslezsko, ktorý 

je totožný s Moravskoslezským krajom. Zameriava sa na zlepšenie dopravnej dostupnosti 

a prepojenia regiónu, vrátane modernizácie prostriedkov verejnej dopravy, podporu rozvoja 

infraštruktúry i služieb cestovného ruchu, zlepšovanie podmienok k životu v obciach. ROP 

Moravskoslezsko je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj ajeho 

riadiacim orgánom je Regionálna rada regiónu súdržnosti Moravskoslezsko. Obsahuje 5 

prioritných os:  

1 Regionálna infraštruktúra a dostupnosť,  

2 Podpora prosperity regiónu,  

3 Rozvoj miest,  

4 Rozvoj vidieku,  

5 Technická pomoc.  

     Projekt úpravy lesoparku v Bílovci môže byť dotovaný v rámci prioritnej osi 3 - Rozvoj 

miest. Na prioritnú os 3 – Rozvoj miest je z fondov EU vyčlenených 170,1 miliónov Eur, 

čo je  



 

23,75 % ROP Moravskoslezsko. Rozvoj miest zahŕňa zvyšovanie turistickej atraktivity 

tvorbou integrovaných produktov cestovného ruchu, rekonštrukcie verejných 

priestranstiev, budovanie, obnovu a modernizáciu technického vybavenia miest 

a udržateľný rozvoj nových rozvojových zón pre podnikanie a bývanie, skvalitnenie 

a rozšírenie kultúrneho, športového a voľnočasového zázemia pre obyvateľov, aktivity na 

elimináciu vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia a pod.  

 

8.2 Orientačný prepočet nákladov 

8.2.1 Terénne úpravy a komunikácie 

 Popis MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

Cena 

celkom 

1 Rozprestretie ornice výšky 30cm m2 
44 200 20,80 919 360 

2 

Spracovanie pôdy nakopaním do 

10cm m2 44 200 12,10 534 820 

3 

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 

10cm m2 44 200 20,90 923 780 

4 Mlatová cesta m2 5 882 650 

3 823 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2.2 Úpravy zelene 

 Popis MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ 

Cena 

celkom 

1 

Asanácia list. stromov priemer 30-

50cm ks 35 281 9 835 

2 Ošetrenie drevín m2 15 000 63,80 957 000 

3 Výsadba sadeníc stromov do 3m  ks 60 40,40 2 424 

4 Výsadba krovín na svahu 1:2 m2 1 975 134 264 650 

5 

Založenie trávnika parkového 

výsevom m2 44 200 22 972 400 

 

8.2.3 Detské ihrisko 

 Popis MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ 

Cena 

celkom 

1 Vežová zostava Eliáš ks 1 187 400 187 400 

2 Hojdačka trojmiestna WOOD ks 1 29 500 29 500 

3 Segment pieskoviska 1,5m  ks 12 2 100 25 200 

 

8.2.4 Viacúčelové športové ihrisko 

 Popis MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ 

Cena 

celkom 

1 Viacúčelové ihrisko ks 1 2 000 000 2 000 000 

 

 

 

 

 



 

8.2.5 Parkový mobiliár 

 Popis MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ 

Cena 

celkom 

1 Lavičky ks 60 4 100 246 000 

2 Odpadkové koše ks 35 3 850 134 750 

3 Altán veľký  ks 1 141 800 141 800 

4 Altán malý ks 3 94 500 283 500 

5 Parkové osvetlenie súč. 1 150 000 150 000 

 

8.2.6 Súhrnný prepočet nákladov realizácie 

 Popis Cena (Kč) 

1 Terénne úpravy a komunikácie 6 201 260 

2 Úpravy zelene 2 206 309 

3 Detské ihrisko 242 100 

4 Viacúčelové športové ihrisko 2 000 000 

5 Parkový mobiliár 956 050 

Celkom 11 605 719 

DPH 20% 2 321 144 

Stavba celkom 13 926 863 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Záver 

     Pre vypracovanie štúdie boli použité poznatky z prehliadky miesta a z porovnania so 

získanou stávajúcou dokumentáciou k riešenému územiu. Ďalej sa v práci odrážajú 

poznatky z konzultácií s vedúcim práce Ing. Igorom Kyselkom a poznatky získané štúdiom 

uvedenej literatúry.  

     Výsledkom práce je komplexný návrh riešenia vybraného územia. Tento návrh 

funkčného rozčlenenia plochy, sadových úprav, mobiliáru a dopravnej a technickej 

infraštruktúry je koncepčne spojený s ideami mesta, zodpovedá zadaniu, normám 

a kritériám vzťahujúcim sa k vymedzenému územiu. Predmetom je vytvorenie parku 

s rôznorodými aktivitami, určenými pre odpočinok obyvateľov všetkých vekových 

kategórií. Práca rieši okrem navrhnutých úprav zelene a sadových úprav aj výstavby 

nového detského ihriska, viacúčelového športového ihriska, výbehu pre psy, vyhliadkovej 

veže a odpočívadla pre seniorov. Na záver je práca doplnená o orientačný prepočet 

nákladov na realizáciu.  

     Realizáciou úprav lesoparku dôjde k rozšíreniu možností odpočinku v prírode, 

športového vyžitia, k rozšíreniu plôch pre stretávanie obyvateľov. Celkový vzhľad 

a funkcia lesoparku dostane ucelenú koncepciu.  
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