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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu revitalizace vybrané části 

Bělského lesa, konkrétně jeho jižní části. Práce je zaměřena na obnovu vodního toku, 

opravu komunikací a mobiliáře, příp. vegetačních prvků a drobné architektury (kaplička). 

U jednotlivých prvků je popsán jejich stávající stav, jsou pojmenovány problémy 

a navrhnuta varianta, popř. varianty řešení těchto problémů. Hlavním cílem návrhů je 

zvýšení komfortu pro návštěvníky, zvýšení hodnoty území a estetických vjemů z něj. 

Návrhy jsou následně graficky ztvárněny dle zmíněných variant řešení v několika 

počítačových programech.   

 

Klíčová slova: Bělský les, revitalizace, vodní tok, mobiliář, komunikace, návštěvníci  

 

 

 

Summary 

The thesis is focused prepare for design a revitalization of selected part of Bělsky 

les, particularly its southern part. Thesis is directional on innovation of the watercourse, 

repair communications and furniture, some vegetation elements and next smaller 

architectures (chapel). About individual elements is writing their current status, where is 

specification some problems and there is designing variant respected alternative solutions 

on this problems. Mainly finished design is high comfortable some visitors in availability 

increase esthetic sensation and in increase aesthetic perceptions and values in the area. This 

design are of subsequently graphically portrayed of these alternative solution in several PC 

programs. 

 

Key words: Bělský les, revitalization, watercourse, furniture, communication, visitors              

   



Obsah 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 1 

Úvod ....................................................................................................................................... 2 

1. Přírodní poměry .......................................................................................................... 3 

1.1 Geologie .............................................................................................................. 3 

1.2 Geomorfologie ..................................................................................................... 3 

1.3 Pedologie ............................................................................................................. 4 

1.4 Klimatologie ........................................................................................................ 5 

1.5 Hydrologie ........................................................................................................... 5 

1.6 Biogeografická charakteristika ............................................................................ 6 

1.7 Flóra ..................................................................................................................... 6 

1.8 Fauna ................................................................................................................... 7 

2 Lesy v systému městské zeleně .................................................................................. 8 

2.1 Les jako objekt rekreace ...................................................................................... 8 

2.2 Rekreační hodnota lesní krajiny .......................................................................... 9 

2.2.1 Rekreační vybavenost lesů ........................................................................... 9 

2.3 Skladba dřevin ................................................................................................... 12 

3. Stavby pro plnění funkcí lesa .................................................................................... 14 

3.1 Vodní díla z hlediska krajinářské tvorby ........................................................... 15 

3.1.1 Obnova rybníků .......................................................................................... 15 

3.1.2  Tůně ........................................................................................................... 16 

4. Bělský les .................................................................................................................. 19 

4.1 Funkce Bělského lesa ........................................................................................ 22 

4.1.1 Produkční funkce ....................................................................................... 22 

4.1.2 Mimoprodukční funkce .............................................................................. 22 

4.2 Druhové složení porostu Bělského lesa ............................................................. 23 

5. Analýza současného stavu ........................................................................................ 24 

6. Metodika ................................................................................................................... 29 

7. Bělský les – jižní část ................................................................................................ 30 

7.1 Bezejmenný potok ............................................................................................. 30 



7.2 Cesta a doprovodné prvky ................................................................................. 32 

7.3 Rybník ............................................................................................................... 38 

7.4 Kaplička Panny Marie Lurdské ......................................................................... 43 

7.5 Naučná stezka .................................................................................................... 47 

Závěr a diskuze .................................................................................................................... 48 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 50 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 53 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 54 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 54 



Bc. Petra Konečná: Revitalizace vybraných částí Bělského lesa 

2013  1   

 

Seznam zkratek 

České zkratky 

BL    Bělský les 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

OKR   Ostravsko – karvinský revír 

OML   Ostravské městské lesy 

VN   vodní nádrž 
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Úvod 

 „Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.“ Francis Bacon 

Význam krajiny stoupá. Po letech, stoletích devastace, bezohledného využívání 

přírodních zdrojů, neúcty k životu a názorů „člověk je Bůh“, přicházejí změny. Změny 

nejen v podobě rekultivací, šetrného využívání přírodních zdrojů, nových průmyslových 

technologiích, osvěty ve školách a veřejnosti, inovací ve způsobu nakládání s odpady, 

ale i zakládání chráněných území, parků, zahrad, arboret. Právě ty poslední dávají člověku 

uvězněnému v džungli betonu, skla a železa možnost uniknout na chvíli mezi dřevo, trávu, 

vodu a vzduch, vzduch prosycený vůněmi květin, lesa, hub. Město mající ve svém středu 

či na okraji ať už park v podobě zastřižených trávníků a striktně upravené výsadby 

či lesopark s, možná pro někoho, chaotickou výsadbou přirozených druhů dřevin, přesto 

poskytující uklidnění pro mysl a ducha, je místo příjemnější pro život. I na takovýchto 

místech je třeba provádět práce k jejich údržbě, úprav nevhodných stavů apod. V poslední 

době jsou právě parky, lesy v hledáčku zájmu, dochází k jejich obnově, revitalizacím. 

Ostrava, ocelářské a hornické město, se v tomto směru může pyšnit chráněnými oblastmi 

a rezervacemi, několika parky, jak v centru města, tak v příměstských oblastech. Bělský 

les, pro obyvatele Ostravy známé místo, slouží nejen k odpočinku, ale i sportovnímu 

vyžití. 

V diplomové práci se zabývám možnostmi, jak revitalizovat vybrané části Bělského 

lesa. Navrhuji, jak obnovit konkrétně jeho jižní část, aby splňovala nároky obyvatel a 

zároveň si zachoval svůj půvab „divočiny“ ve městě. Součástí návrhů jsou také kalkulace 

nákladů spojených s revitalizací. Práce by mohla posloužit jako předloha pro postupnou 

revitalizaci této části Bělského lesa. 
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1. Přírodní poměry  

V této kapitole jsou popsány přírodní poměry v oblasti řešeného území. Jedná 

se o geologii, geomorfologii, pedologii, klimatologii, hydrologii, biogeografické 

poměry, flóru a faunu.  

1.1 Geologie 

Z hlediska regionální geologie náleží celé území k Vnějším Západním Karpatům, 

které vznikly alpínským vrásněním v období konce třetihor. Na povrchové geologické 

stavbě se převážně podílejí sedimenty vněkarpatských flyšových příkrovů, které patří 

k předkvartérním celkům. Moravskoslezský kraj leží na styku dvou jednotek, a to Českého 

masivu a karpatské soustavy zformované koncem třetihor.  

V oblasti vymezujeme tři strukturní patra, z nichž každé má autonomní stavbu, 

asyrské, variské a alpínské. Pokryvné útvary tvoří křídové, miocenní a čtvrtohorní horniny. 

(Weissmannová, 2004) 

Hornoslezská pánev je na území ČR rozčleněna základními geologicko-

tektonickými strukturami na dílčí pánve - ostravskou, karvinskou, petřvaldskou a pánev 

jižní. Až na karvinskou zasahují všechny dílčí pánve do území města Ostravy (Romanová, 

2009). Podloží pánve tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských 

a spodnokarbonských uloženin, výplň pánve sestává z klastických svrchnokarbonských 

sedimentů se slojemi černého uhlí. Svrchnokarbonské horniny v Ostravě v omezených 

odkryvech vystupují na povrch, většinou jsou ale kryty neogenními uloženinami karpatské 

předhlubně a příkrovy Vnějších Karpat (Chlupáč, et al. 2002). 

1.2 Geomorfologie  

Z regionálně geomorfologického hlediska náleží převážná část okresu celku 

Ostravská pánev, podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny. Široká Oderská 

a Ostravská niva tvoří osy Ostravské pánve. Mezi těmito nivy leží okrsek Novobělská 

rovina. Významným rysem georeliéfu Ostravské pánve jsou antropogenní tvary různého 

původu.   
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Tabulka 1: Geomorfologické členění území ČR podle Demek a spol., (1987) 

Provincie Západní Karpaty 

Soustava Vněkarpatské sníženiny 

Podsoustava Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek Ostravská pánev 

Podcelek Ostravská niva 

1.3 Pedologie 

Půdotvorné procesy většinou probíhaly na sprašových půdách, zčásti 

na zvětralinových pláštích beskydského podhůří a na nivních půdách. Nejrozšířenější 

zeminou v OKR je hnědozem a illimerizovaná půda s vazbou na pokryvy sprašových hlín 

a svahoviny, což je oglejená půda vyskytující se na rovinatějších prvcích reliéfu s méně 

propustnými substráty a doplňkovým odvlhčením povrchově stékajícími vodami. Nivní 

půda tvoří převládající typ v nivách vodotečí. Glejová půda je vázána na terénní deprese. 

Díky vyšším srážkám řadíme většinu půd k podzolovému typu. (Štýs, 1990) 

 

Obrázek 1: Půdní typy (Weissmannová, 2004)           

 - zájmová oblast 
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1.4 Klimatologie 

Severozápadní část území okresu náleží podle Quitta k mírně teplé klimatické 

oblasti, která má běžně dlouhé teplé a mírně suché léto a krátkou a mírnou až velmi suchou 

zimu, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční srážkové úhrny dosahují 

700 mm a průměrná roční teplota vzduchu se zde pohybuje kolem 8°C. Směrem 

k jihovýchodu a v Jablunkovské brázdě se mírně teplá klimatická oblast stává chladnější 

a vlhčí, velmi rychle je ve vysočinné a horské oblasti vystřídána chladnou klimatickou 

oblastí. Na plošně velkém území okresu je tato oblast charakterizována krátkým, mírně 

chladným a vlhkým létem, velmi dlouhou a mírně chladnou zimou s dlouhou dobou trvání 

sněhové pokrývky a která je vlhká. (Weissmannová, 2004) 

Tabulka 2: Charakteristika třídy MT 10 podle Quitt (1971): 

počet letních dnů (s teplotou > 25°C) 40 – 50 

průměrná teplota v červenci 17  18°C 

počet mrazových dnů 110 – 130 

počet ledových dnů 30 – 40 

průměrná teplota v lednu -2  -3°C 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

roční srážkový úhrn  600  700 mm 

1.5 Hydrologie 

Městem protékají čtyři řeky, Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Ostrava se tedy 

nachází na hydrografickém uzlu říční sítě horního toku Odry, a tudíž náleží k úmoří 

Baltského moře. Řeka Odra pramení v Oderských vrších, na území města má tok upravené 

koryto s protipovodňovými hrázemi na obou březích. Levostranným přítokem je řeka 

Opava, pravostranným přítokem pak Ostravice přitékající z Moravskoslezských Beskyd. 

Menším pravostranným přítokem Ostravice je řeka Lučina přitékající z východu. 

Vodohospodářské využití má zábřežské subglaciální koryto, kdy je podzemní voda jímána 

soustavou vrtů.  
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Vodní toky na území Ostravy jsou ovlivňovány ve značné míře po chemické, 

biologické i fyzikální stránce především odpadními průmyslovými a komunálními vodami. 

Větší vodní toky doplňují toky malé, mnohdy bezejmenné, přesto významné pro krajinu.   

Součástí hydrologického systému města jsou také vodní nádrže (dále jen VN)  

– převážně uměle vytvořené rybníky. Největším rybníkem je s rozlohou 120 ha 

Heřmanický rybník sloužící k zadržování slaných důlních vod (Romanová, 2009). 

1.6 Biogeografická charakteristika 

Ostravský bioregion zabírá geomorfologický celek Ostravská pánev a část 

Moravské brány. Jsou zde podmáčené stanoviště na hlínách, s výrazným narušením 

hlubinnou těžbou uhlí a velkou koncentrací měst a těžkého průmyslu. Biota je zde 

převážně 4. bukového stupně se zastoupením hercynských prvků, zejména splavených 

horských karpatských druhů. Vegetace je tvořená podmáčenými dubovými bučinami, luhy 

a olšinami. Ve volné krajině je převaha orné půdy, vlhkých luk, vodních ploch a olšových 

lesů.  

 Centrální část geomorfologického celku Ostravská pánev a část Moravské brány 

zabírá Pooderský bioregion. Ten je tvořen nivami řek Odry a jejich přítoků. Jedná 

se o typicky nivní, 4. vegetačního stupně se středoevropskou vlhkomilnou a mokřadní 

biotou. Biota je zčásti ovlivněna splavenými karpatskými prvky. Dnes jsou hojně 

zastoupeny vlhké louky, rybniční soustavy a menší lužní lesy s hodnotnou biotou. (Culek, 

1995)  

1.7 Flóra 

Dle fytogeografického členění Ostravska náleží střední a východní část okresu 

do obvodu Karpatského mezofytika a fytogeorafického okresu Ostravská pánev. Obě tyto 

jednotky se vyznačují dubobukovým a bukovým vegetačním stupněm. Převažuje zde 

zemědělská půda a v lesích převažují dubohabřiny, dubové bučiny a lužní porosty. 

Potenciální přirozenou vegetací podél toků je střemchová jasanina (Pruno – Fraxinemtum), 

na území převažují ostřicové dubohabřiny (Carici pilote – Carpine – tum) a lipové 

dubohabřiny (Tilio – Carpinetum) s druhově pestrým bylinným patrem.  
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Území spadá do 1. – 8. lesního vegetačního stupně. Převládají zde stupně 4. bukový 

a 5. jedlo – bukový. V nižších polohách je rozšířen i 3. dubo – bukový vegetační stupeň. 

Vyšší stupně jako 6. smrko – bukový, 7. buko – smrkový a vzácně také stupeň 8. smrkový 

najdeme v Západních Beskydech. (Weissmannová, 2004) 

1.8 Fauna 

Pooderský bioregion je charakteristický mokřadní a vlhkomilnou faunou v nivě 

Odry a jejích přítoků. Ostravský bioregion je tvořen mírně zvlněnou pahorkatinou 

s chladnomilnější faunou. V lesích se nachází běžná lesní fauna. Územím města Ostrava 

prochází několik evropsky významných lokalit, na nich se pak vyskytují obojživelníci, 

plazi a ptáci. Jedná se například o užovku obojkovou (Natrix natrix), otakárka fenyklového 

(Papiliomachaon) a vážku jasnoskvrnnou. (Leucorrhiniapectoralis). V širším území 

se nachází běžná lovná zvěř a je zachována ornitofauna. (Weissmannová, 2004) 

V Bělském lese (dále jen BL) se vyskytuje klasická zvěř městských krajin jako srny, zajíci, 

veverky, ptactvo atd.  
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2 Lesy v systému městské zeleně 

Krajina velkého města stále více doslova atakuje krajinu přírody, krajinu venkova, 

okolí města. Nestará se o vnitřní obnovu. Města stále více překrývají přírodu bez naděje 

na její záchranu, na využití hodnot, vztahů. Člověk vztyčuje monstra k bydlení, daleko 

od všeho. Přitom okraj města dává možnost překrývání města s krajinou. Jednou z mnoha 

možností je například vytvoření v parku dílčí prostory upravených přírodních prvků, 

jako jsou „sluneční palouk“, vřesoviště, botanické zahrady s naučnými stezkami aj. 

(Otruba, 2002) 

S rostoucím rozvojem společnosti roste touha obyvatel měst utéct před civilizací 

do přírody nejen o víkendech, ale i po práci, na odreagování. (Růžička, 1981) 

2.1 Les jako objekt rekreace 

Ze všech složek přirozeného prostředí se v současnosti, v době vědecko  

– technologického rozvoje a civilizačního procesu, stále více obrací pozornost na les a jeho 

užitky.  

Les, jako nejvyšší organizovaný, dynamický, autoregulační prvek krajiny, má 

vysokou biologickou, hygienickou, kulturně – estetickou hodnotu z rekreačního hlediska. 

V oblasti příměstské rekreace okolo velkých měst se lesní hospodářství přizpůsobuje 

požadavkům rekreace. Lesy tvoří základní potenciál pro areály krátkodobé a dlouhodobé 

rekreace ve stádiích různého stupně zkulturnění (parky, lesní parky, parkové lesy, krajinné 

parky). (Supuka, Vreštiak, 1984) 

Les jako celek ovlivňuje jednak své bezprostřední i vzdálenější okolí. To se pak 

projevuje především omezováním proudění vzduchu, ovlivněním teploty a vlhkosti.  

Rychlost proudění vzduchu se snižuje nejen v lesních porostech ale také v jejich 

okolí, kdy se rychlost snižuje ve vzdálenosti rovné dvounásobku výšky porostu. Do stran 

ale může stlačení vzduchu vést k zvýšení rychlosti.  

Lesní porosty ovlivňují intenzitu záření ve dne, jak přímého, tak i rozptýleného. 

V noci naopak chrání nitro porostu před vyzařováním tepla do volného prostoru.  
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Husté porosty (především jehličnaté) propouštějí 2 – 10 % přímého záření, porosty 

s poměrně řídkými korunami naopak (např. topol) zachycují 60 – 80 % záření. S režimem 

záření souvisí také specifický teplotní režim porostního klimatu. Jako chladící agregát 

v lese působí půda. Ve vegetačním období jsou také zjišťovány větší teplotní rozdíly, 

zejména za horkých slunných dnů. V zimním období je pak v lese teplota vyšší než např. 

na poli a teplotní rozdíly se snižují směrem k okraji lesa. V porostech dochází také 

k zvyšování relativní vlhkosti vzduchu, kdy rozdíly mohou být v létě až desítky procent. 

Všechny tyto faktory je vhodné využívat pro zlepšování životního prostředí člověka, 

a to zejména ve velkých městech. V nich dochází díky působení umělých povrchů (dlažba, 

beton), které mají menší odrazovou schopnost a naopak velkou vodivost a akumulační 

kapacitu, k výraznému zvyšování teploty vzduchu. Teplý vzduch stoupá a nad městem 

vytváří tzv. tepelný ostrov, který vede ke zvyšování kumulovité oblačnosti. Na místo 

stoupajícího teplého vzduchu pak proudí chladnější vzduch z příměstských oblastí, 

kdy rozdíl teplot může dosahovat 4 – 8˚ C. V noci pak dochází v lese, ve srovnání 

s bezlesými plochami, k omezení a zpoždění vyzařování tepla. (Poleno a kol, 2011) 

2.2 Rekreační hodnota lesní krajiny 

Každý krajinný celek má svůj charakteristický obsah a tvárnost, kdy jsme schopni 

členit krajinu na několik typů a to původní a kulturní, kterou dále dělíme na přírodní 

a technickou. Základní předpoklad pro výkon rekreační činnosti člověka je odpovídající 

hodnotné lesní prostředí.  (Supuka, Vreštiak, 1984) 

Příměstské rekreační lesy se člení dle funkce využívání na funkční prostory 

podle intenzity jejich využívání:  

1) Funkční zóna I., největší koncentrace rekreantů, soustředěná technická vybavenost. 

2) Funkční zóna II., navazuje na I., rozptylové území rekreačních středisek, 

př. vyhlídkové místa. 

3) Funkční zóna III., les plní svou rekreační i produkční funkci při minimálním 

omezení hospodářské činnosti. (Valtýni, 1986) 

2.2.1 Rekreační vybavenost lesů 

Potřeba moderního člověka – dostat se co nejrychleji a nejpohodlněji na žádané 

místo – platí stejně dnes jako kdysi i pro rekreaci ve volné přírodě.  
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Sociologické průzkumy zpracovávaly studie, jakými dopravními prostředky a jak dlouho 

dobu člověk za rekreací cestuje. Je vysledováno, že malý počet návštěvníků dochází 

ke krátkodobé rekreaci z nejbližšího okolí pěšky s výjimkou všedních dnů. Větší podíl 

obyvatel využívá prostředky městské hromadné dopravy. I přesto je důležitou součástí 

příměstských lesů parkoviště.  

Pro pohyb v příměstském lese je samozřejmě nutností lesní cesty a pěšiny, přičemž 

nezpevněným cestám a pěšinám dávají obyvatelé pro rekreaci přednost. Hlavní je účelné 

spojení jednotlivých cest a pěšin, kdy cesty rozdělujeme dle účelu: 

- turistické stezky, 

- procházkové pěšiny, 

- cesty pro jízdní kola a in – line,  

- cesty pro údržbu. 

Cenným prvkem vybavenosti příměstských a rekreačních lesů jsou naučné stezky, 

poskytující populární formou poučení o lese a lesním hospodářství, o přírodě a její ochraně 

aj. Dalším důležitým vybavením lesa jsou lavičky a jiná zařízení určená k odpočinku. 

V intenzivně navštěvovaných parkových lesích se doporučují lavičky s opěradly, v méně 

navštěvovaných příměstských lesích se doporučuje používat spíše jednoduché lavičky. 

Jednak pro snadnější včlenění do lesního prostředí a jednak pro nižší pořizovací 

a udržovací náklady. Jako směrný údaj se uvádí jedna až dvě lavičky na každý kilometr, 

dále na každém vyhlídkovém či jinak významném místě, u sportovišť a hřišť a v blízkosti 

pitné vody společně se svačinovými stoly či ochrannými přístřešky. Další neméně 

podstatnou věcí vybavenosti lesů jsou oddechová místa, jako travnaté plochy, palouky 

a pastviny, studánky, ohniště aj. (Poleno, 1985) 

Naučné stezky zvýrazňují vzdělávací význam určitého krajinářského 

či urbanistického celku. Jedná se o průběžnou, lokalizovanou, zpřístupněnou informaci 

vázanou na určitou linii – trasu. Stanovuje se téma, trasa, prvky trasy, ztvárnění prvků.  

Záměr bývá buď monotematický – věnovaný jednomu oboru, jedné zajímavosti 

na trase, popis lesa a jeho prvků, nebo polyhistorický – informace o více jevech, 

zajímavostech, poučuje o více problémech, jejich vztazích a vazbách. Trasa se volí tak, 

aby měl návštěvník možnost se poučit, byl obohacen o vjemy a to v klidu a pohodě. 

Určování trasy předpokládá pečlivé prostudování území, dokumentaci současného stavu.  
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Podle samotného průběhu dělíme stezky na průběžné – vyznačení nástupu a výstupu, 

na okružní – nástup a ukončení na stejném místě, nebo přerušovaná – směr postupu je 

měněn, kombinován či navzájem propojován.  

Náplň dotčeného území je vyjádřena vybranými prvky - vyjadřující naučné aktivity 

či doprovodné aktivity. Součástí je orientace návštěvníka v prostoru a jeho informování 

o konkrétním místě, stanovišti.  

Základním orientačním prvkem je informační tabule. Je na ni uvedena trasa, téma, 

místa informací a aktivit. Informační prvky jsou pak sdělení na samotném místě o prvcích 

naučného tématu. Na základní vstupní orientační tabuli bývají vyznačeny jednotlivé 

zastávky, nasměrování. Na jednotlivých zastaveních je pak textová a obrazová prezentace 

aktivity. Orientační, informační doplňující prvky stezky by měly být výtvarně, 

architektonicky i graficky vhodně ztvárněny. Zmíněná vhodnost se odvíjí od celkového 

charakteru daného krajinného útvaru, utváření porostů aj. Na jednotlivých zastaveních 

by se měl odrážet „duch místa“. (Otruba, 2002) 

Pro matky s dětmi, i pro dospívající mládež je nutností také hřiště odpovídající 

věku navštěvujících. Hřiště s prolézačkami a pískovišti je vhodné pro děti předškolního 

věku, pro teenagery jsou vhodné robinsonádní hřiště, terénní sypané překážky, visuté 

průlezky apod. U těchto typů hřišť je nutnost vhodně vybavených prostor, ze kterých je 

možné pozorovat děti pro případ úrazu. Pro dospělé jsou budovány v příměstských lesích 

areály zdraví, zejména kvůli nedostatku pohybu ve všední dny. Jedná se v podstatě 

o běžecké a sportovní okružní dráhy, kde jsou v rozmezí 70 – 100 m rozmístěné cvičební 

prvky, sloužící k protažení, procvičení i k sportovním výkonům.  

Lákadlem pro obyvatele je v příměstských lesích lesní studánka či prameniště 

s pitnou vodou upravené pro možnost odběru této vody. Stejný účinek jako studánky 

či prameniště s pitnou vodou má v lesích i tekoucí potok či říčky. Zde je však problém 

s vhodnou úpravou koryta, kdy bývá problém s úpravami v podobě vybetonovaných žlabů, 

které nesplňují estetickou funkci v samotném lese.  

Další požadavek obyvatel na rekreační vybavení jsou orientační plány lesních cest 

a jejich značení, hygienická zařízení a koše na odpadky.  
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Z průzkumu také vyplynulo, že malá skupina lidí v příměstských lesích nehledá 

rekreační prvky, které je ruší, ale kontakt s pokud možno nenarušenou přírodou. (Poleno, 

1985) 

2.3 Skladba dřevin 

Hlavní podmínkou pro volbu dřevin jsou podmínky daného stanoviště. Záleží 

na mnoha faktorech, zejména na nadmořské výšce, na terénu, expozici svahů, kvalitě půdy, 

jejím druhu a vlhkosti, na výši srážek a do jisté míry i znečištění ovzduší. V rekreačním 

lese, jehož největší plochu tvoří lesní porosty, je snaha o výsadbu domácích druhů dřevin, 

které odpovídají stanovištním podmínkám. Další podmínkou je větší podíl stálezelených 

dřevin, nejčastěji jehličnanů, pro zajištění účelu těchto lesů, tj. oživení a zpestření lesa 

v zimě a z jara, kdy opadavé listnaté stromy mohou působit smutně a především zdravotní 

důvody, kdy v zimě pozitivně ovlivňují klimatické podmínky a ve vegetačním období 

vylučují do ovzduší silice a fytocidy. Zde však vyvstává problém, neboť sortiment našich 

domácích jehličnanů je poměrně chudý a navíc je třeba dbát na stanovištní podmínky. 

Proto se volí do rekreačních lesů i druhy cizokrajné, jako borovice černá (Pinus nigra), 

borovice vejmutovka (Pinus strobus), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziessi), smrk 

omorika (Picea omorica) nebo smrk pichlavý (Picea pungens). 

Při osazování frekventovanějších částí lesa, místa rekreace, volíme bohatší 

sortiment dřevin, kdy se zaměřujeme na dřeviny esteticky přitažlivé, s okrasným květem, 

plodem nebo celkovým vzhledem – habitus druhu, tvar koruny nebo kmene, tvarem listů, 

životním projevem (aroma).  

Skladbu dřevin bychom měli podřídit i charakteru a účelu daného místa, 

kdy do okolí dětských hřišť by se neměly vysazovat dřeviny jedovaté (tis červený, ptačí 

zob obecný) nebo trnité (dřišťál obecný, jalovec chvojka).  

Při samotné výsadbě je třeba dbát na vhodné složení. Ideální jsou smíšené porosty, 

jež ovšem nevysazujeme jednotlivě namíchané ale jako jednotlivé skupiny. (Růžička, 

1981) A dále je třeba dbát na fakt, že různorodost tvarových a barevných efektů se mění 

nejen dle ročních období ale také v rámci roku. V případě, že se vychází ze znalostí 

růstových, věkových i tvarových vlastností dřevin, může se vytvořit biologicky, esteticky 

i hygienicky dokonalé rekreační lesy. (Bortel, 1984) 
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V případě rekreačně – produkčních lesů se provádí výchova lesních porostů, 

což neznamená nic jiného než všechna opatření, která probíhají během života porostu 

ve snaze zlepšovat jeho stav a jeho schopnost plnit požadované funkce. Podle věku porostů 

rozlišujeme probírku (starší, ale nedospělé porosty) nebo prořezávku (mladší porosty). 

Intenzita se řídí podle funkcí porostů, kdy nejmenší zásahy se provádějí v porostech 

s převládající hygienickou funkcí (nutnost filtrace, tlumení hluku), střední zásahy 

se provádějí v porostech s půdoochrannou a bioklimatickou funkcí a nejintenzivnější 

zásahy se provádějí v lesích s převládající funkcí rekreační. (Poleno, 1985) 
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3. Stavby pro plnění funkcí lesa 

Nedílnou součástí lesů, lesních parků, rekreačních lesů a dalších jsou stavby určené 

k plnění funkce, pro kterou byly tyto lesy zřízeny, popř. pro kterou jsou využívány. 

Pro tuto práci jsem vybrala prvky, které jsou v podstatě práce důležité a to mosty, stavební 

materiály a malé VN. Most je stavba, která je součástí cesty, která je přerušená např. 

vodním tokem, roklí, močálem. Stavebními materiály mohou být kámen, dřevo, ocel 

nebo beton, záleží na době, po kterou má být most využíván. Doba využívání mostu je dělí 

na trvalé mosty a mostní provizoria.  

Stavební materiály rozdělujeme na zeminy, stavební kámen, kamenivo, beton, 

železobeton a dřevo. Zeminy jsou nezpevněné, slabě zpevněné horniny bez pevných 

struktur, jsou produktem zvětrávání. Zemina se používá jako prostředí, na kterém jsou 

zakládány mosty, opěrné zdi nebo jako stavební materiál k budování tělesa komunikace. 

Stavební kámen je druh opracované nebo neopracované horniny. Kamenivo je jednak 

přírodní, jednak umělý materiál anorganického původu. Je základním materiálem 

pro výstavbu a údržbu netuhých vozovek. Beton je umělý produkt, uměle vytvořený kámen 

z kameniva, cementu a vody. Železobeton je nejrozšířenější materiál pro namáhané 

konstrukce tahem a ohybem. Dřevo se používá pro budování přístřešků, odpočívadel, 

mostů označovaných jako nemasivní.  

Malé VN se významně podílejí na zlepšení kvality vody v povodí, ochraňují před 

povodněmi a mají významnou funkci jako základní zdroj vody v oblastech s malými 

vodními toky a řídkou hydrografickou sítí. V případě jejich vymezení v lesním prostředí 

výrazně ovlivňují hydrologické poměry v krajině v souvislosti s klimatickými změnami. 

Dělíme je z hlediska krajinně ekologického, provozně funkčního (účelového) dle tvaru 

a uspořádání. Z funkčního hlediska dělíme malé VN na ochranné, zásobní, stabilizační 

upravující vlastnosti vody, hospodářské, asanační, rybochovné, rekreační, krajinotvorné 

atd. (Hanák, 2008) 
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3.1 Vodní díla z hlediska krajinářské tvorby 

Jedním z největších zásahů do krajiny konané člověkem byla úprava a zřizování 

vodních toků a vodních ploch. Vodní dílo v krajině jako kompoziční útvar může být 

liniový – řeky, potoky, prameny, studánky, plošný jezera, rybníky, mokřady, tůně, 

či architektonický – přehrady, hráze, koupaliště. Jednotlivá díla pak mají rozdílný význam 

a charakter. Při samotném architektonickém řešení respektujeme: 

- technické parametry, 

- estetická hlediska celku a detailů, 

- začlenění do krajiny. 

Vodní dílo je významný prvek kostry ekologické stability, výrazný prvek urbánní  

– městotvorný a rekreační. Důležité je zpřístupnění vodní hladiny v klidovém smyslu 

(pozorování života, rybaření, slunění) nebo rušném (sportovní aktivity). Některé partie také 

mohou být doplněny výtvarnými či výtvarně – architektonickými symboly. 

Drobné prvky jako prameny či studánky jsou neméně významné. Jejich úprava 

a začlenění do okolí by mělo vypovídat více než jejich funkce jako vodní zdroj. Měly 

by být místy zastavení, místem odpočinku. Studánka je symbolikou prapůvodu cesty, 

která spojuje úkryt se zdrojem vody, coby zdrojem života. 

„Zvou k posezení, říkají něco o místě a ději v něm, připomínají událost, významnou 

osobnost či významný čin.“  (Otruba, 2002) 

3.1.1 Obnova rybníků 

Malé VN, o nichž je i kapitola výše, jsou vodní díla mající hráz, spodní výpust 

a bezpečnostní přeliv dle ČSN 75 2410. Malé VN mají objem do 2 mil. m
3
 vody a největší 

hloubku do 9 m.  

 Nejběžnějším typem malé VN jsou rybníky, kdy v užším pojetí se rozumí nádrž 

určená k chovu ryb. V zákoně o ochraně přírody a krajiny se pojmu rybník užívá v širším 

smyslu a označují se i malé VN jiných typů, které se však svým řešením, zasazením 

v krajině apod. podobají zmíněným tradičním rybníkům. Každý rybník, obnovený či nově 

postavený, je významným krajinným prvkem (VKP). 
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 Přírodovědecky nejcennějšími částmi je litorální pásmo a na něj navazující přírodě 

blízké břehy. Toto pásmo ovšem nemusí být souvisle obklopeno stromovou a keřovou 

zelení, naopak je žádoucí, aby části litorálu byly osluněny. Při výstavbě, obnově 

nebo rekonstrukci nádrží, je zapotřebí dosáhnout maximálního naplnění jeho funkcí, 

jako jsou retence povodňových průtoků, zlepšení kvality vody, podpora biodiverzity, 

podpora rekreačního zázemí obcí. Při výstavbě nových VN je třeba posoudit vhodnost 

daného území, zda stávající ekologická hodnota území není již vysoká a nebude – li 

výstavbou nádrže snížena. Zaniklé rybníky nemusejí být obnovovány za každou cenu. 

Zde je dobré vědět, proč a za jakých podmínek nádrž zanikla, neboť důvody, proč nádrž 

zanikla, mohou působit v některých případech trvale. Staří rybníkáři se neradi vraceli 

k profilům protržených nádrží, neboť je pokládali za prokleté. Pověry mohly mít reálný 

základ, protržení nádrže mohlo způsobit např. zeminové podloží, charakter údolního 

profilu atd. (Just, 2009) 

3.1.2  Tůně 

 Prvním parametrem pro budování tůní je výběr vhodného místa z hlediska 

dostatečného zavodnění. Tůň by měla být zavodněna alespoň částečně po většinu roku. 

Při volbě místa se zkoumá reliéf a jeho terénní deprese, dále zda se na zkoumaném území 

vyskytují mokřadní druhy, jako jsou ostřice, sítiny atd. Následující prací je zkušební 

výkop, kdy jeho hloubka je alespoň na „dva rýče“, hodnotí se zemina, která by měla být 

jílovitého charakteru. Naopak nechtěný je písek, štěrk či jiná sypká zemina. 

Pokud se ve výkopu neobjeví voda ihned, nechá se výkop otevřený a pozoruje se, zda 

se voda neobjeví v průběhu roku. Pro toto zhodnocení terénu je nejvhodnější suché období 

koncem léta, neboť pokud se přítomnost vody zde potvrdí, pravděpodobně zde bude 

po většině roku. Nevhodné je naopak provádět průzkum při jarním tání sněhu. Dále je třeba 

před vybudováním tůní zvážit botanický a zoologický stav území jako výskyt chráněných 

druhů. Pro tvorbu nových stanovišť se většinou vybírají území biologicky méně hodnotná. 

(Mokřady: Tůně - budování a management, 2005) 

 Budování tůní může být prováděno manuálně, rýčem, lopatou atd. nebo stroji, 

bagrem. Při využití bagru je nutno promyslet dopravu mechaniky na místo.  
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Je třeba předem naplánovat přepravu stroje na místo, vyřešit případné bariéry atd. 

a po ukončení prací vše vrátit do původního stavu. Budování tůní mechanicky je fyzicky 

méně namáhavý způsob, ale také finančně náročnější než manuální práce.  

 Před zahájením práce se plánuje velikost a hloubka nádrže, reliéf dna, charakter 

břehů. Při zahájení prací se nejprve vysekají případné dřeviny, odstraní se kořeny. Některé 

pařezy se mohou na území ponechat a poté slouží jako mikrobiocentra pro menší formy 

života. Na začátku je vhodné odstranit svrchní vrstvy zeminy na ploše budoucí tůně 

a následně provést hloubení požadovaného tvaru. Zásadou jsou mělké břehy, které je třeba 

zkosit do etážového nebo postupného kontinuálního svahu, aby vznikly pozvolné břehy 

s mělkými litorálními partiemi alespoň do poloviny plochy tůně. Postupně svažující se dno 

poskytuje měnící se podmínky (oslunění, teplota, množství kyslíku), což umožňuje 

organismům vybrat si ty optimální.  

 Vykopaná zemina se může ukládat bezprostředně u tůně a je možno ji využít 

pro tvorbu hrázky mezi více tůněmi. Je třeba se vyvarovat vzniku nepřirozeně vysokých 

valů zeminy.  

 Hloubku tůní určujeme podle jejich následného využití. Pro přežití ryb je minimální 

potřebná hloubka 80 cm, aby nedošlo k promrznutí tůně až na dno. Pokud tůň zamýšlíme 

jako stanoviště pro obojživelníky, vodní hmyz a jiné drobné živočichy, je výskyt ryb 

z důvodů predace a potravní konkurence nežádoucí. Pro obojživelníky by tedy měla být 

menší než 80 cm. Pro zvýšení druhové rozmanitosti je třeba organismům nabídnout různé 

hloubky, např. 10 – 20 cm. Vhodné je budovat tůně dostatečně osluněné, ovšem v soustavě 

tůní necháváme tůně různě zastíněné, včetně zcela zastíněných.  

Nově vybudované tůně je vhodné nechat samovolnému vývoji. Neprovádíme 

vysazování rostlin ani přesun živočichů ze sousedních nádrží, pokud k tomu není 

oprávněný důvod. 

Tůně se dále musí udržovat, protože bez opakovaného zásahu a odstraňování 

sedimentů dochází k jejímu postupnému zániku. Rychlost tohoto procesu závisí 

i na objemu spadaného listí a dalšího materiálu z dřevin v okolí. Snahou je tedy budovat 

tůně bez dřevin v jejich bezprostřední blízkosti. (Mokřady: Tůně - budování 

a management, 2005) 
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Při obnově tůní a okolních mokřadů jsou základními činnostmi odstraňování 

nadměrně vyvinuté vegetace, odstranění bahna a obnova profilu břehů. Při těchto 

činnostech je nutné dodržovat určité zásady a postupy, aby se zabránilo poškození cenných 

stanovišť. (Baker et al., 2011)  

Růst sinic, řas a rostlin z čeledi okřehkovitých (Lemnaceae) nemusí vždy znamenat 

problém. Řízení růstu vegetace v tůni není nutné, pokud tůň obsahuje malé množství 

okřehku (Lemna sp.) nebo řas, neboť tyto organismy mohou poskytnout úkryt 

nebo potravu pro mnoho druhů. (Pond management, 2011) Při hloubení tůní dochází 

k narušení půdy a následnému uvolnění živin. Tento nárůst by se měl časem přirozeně 

snížit. Pokud k tomuto snížení nedojde a naopak dochází v důsledku zvýšení živin 

k nárůstu těchto organismů, je třeba tento proces řídit. Problém spočívá v zarůstání vodní 

hladiny plovoucími organismy a s tím související snížení prostupnosti světla, narušení 

aerace vody a převaze rozkladných anaerobních procesů. Tímto dochází k ztrátě druhové 

diverzity omezené na výskyt anaerobních druhů. Ideálním řešením je zamezení zvýšenému 

přísunu živin, dále ruční odebírání řas a okřehku z vodní hladiny např. shrabováním 

nebo použití slámy z ječmene, která uvolňuje chemikálie působící jako přirozené herbicidy 

k hubení řas. Současně je třeba klást důraz na kontrolu šíření invazních druhů, kdy je nutné 

tyto rostliny mechanicky vymítit (hrabání, řezání). Při odstraňování vegetace, v případě, 

že jediný druh pokrývá celou vodní hladinu, je nutné ji umístit na břeh v blízkosti vody 

(na 24 hodin), aby byl umožněn návrat volně žijících živočichů. Teprve poté může dojít 

k její likvidaci. Pobřežní vegetace by měla zůstat nenarušena a pouze při jejím nadměrném 

vyvinutí je zapotřebí v omezené míře provést její ošetření. To lze pouze tak, aby nebyla 

narušena útočiště živočichů. Při kosení se porost nechává alespoň ve výšce 10 cm nad zemí 

a pokos je vhodné ponechat nakupený na místě. Stromy a křoviny je vhodné odstranit 

z jižní části, v severní je naopak vhodné porost ponechat pro polostín. Stromy nadměrně 

zastiňující území je ideální místo úplného pokácení seřezat do výšky cca 3 metrů, 

protože takto poslouží jako stanoviště organismům. (Pond management, 2011)     
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4. Bělský les 

BL se nachází v městské části Ostrava – Zábřeh. Les má pro obyvatele strategickou 

pozici na kraji města, přesto však v dosahu městské hromadné dopravy, je využíván 

k rekreaci a sportu obyvateli nejen městské části Zábřeh, ale i celé Ostravy.   

 

Obrázek 2: Městské lesy v Ostravě, L6- Bělský les (Šimek, 2011) 
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Obrázek 3: Bělský les z roku 1949 (Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2009) 

 

Obrázek 4: Bělský les z roku 2009 (Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2009) 

Les se rozkládá na ploše 160 ha v katastru Staré Bělé a Výškovic. První zmínka 

o lese pochází z roku 1272, kdy les byl součástí lenního statku Stará Bělá. Roku 1653 patřil 

statek olomoucké kapitule a jednalo se o les převážně jedlový. Koncem 18. století 

docházelo k těžbě a na vykácených plochách k výsevu jehličnanů a bříz. Od roku 1931 

kupuje statek Moravská Ostrava kvůli pramenům pro městský vodovod. Roku 1935 došlo 

k vybudování jímacího a vodárenského zařízení. Před druhou světovou válkou byla 

severovýchodní část zabrána armádou. (turistika.cz, 2013) Nyní se zde nachází již dlouhá 

léta nevyužívaný areál bývalých kasáren připravovaný k revitalizaci (projektantem návrhu 

je doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.).  
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Z části bývalých kasáren se po opravě vybudovalo sídlo Ostravských městských 

lesů (OML) s lesní školou, jejímž cílem je přiblížit ekosystém lesa obyvatelům města 

a především dětem. Jedním z názvů, kterými les obyvatelé dosud nazývají, je Studna. 

Severní část lesa slouží kulturnímu vyžití obyvatel, je zde upravený lesopark s hospodou 

a minigolfem, také se zde nachází tzv. Areál zdraví sloužící k míčovým hrám, tenisu, 

návštěvě koupaliště. Část je upravená pro in – line bruslení a lesem prochází cyklostezky 

navazující na stezky v Ostravě. Jižní část lesa slouží k rekreaci v přírodě, kde se nachází 

i kaplička (obrázek 5) postavená z vysokopecní strusky se studánkou. Voda zde vyhověla 

požadavkům hygieniků, je tedy pitná, přírodní. 

 

Obrázek 5: Kaplička Panny Marie Lurdské (Konečná, 2013) 

BL má protáhlý tvar, ve směru osy sever – jih. Jižní část plynule přechází do volné 

krajiny, z ostatních světových směrů je les sevřen sídlišti (Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka) 

a silnicí Plzeňská. (Apostolovová, 2009) Terén lesa je převážně rovinatého charakteru, 

kdy výjimku tvoří zvlněný terén jižní části vzniklé díky modelaci potůčku, jeho svahy jsou 

místy velmi prudké.  
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4.1 Funkce Bělského lesa 

Dle zákona o lesích je funkce lesa přínos podmíněný existencí lesa, kdy tyto funkce 

dělíme na produkční a mimoprodukční.  

4.1.1 Produkční funkce 

 BL momentálně není považován za hospodářský les, ovšem do budoucna je snaha 

z něj udělat nejen les rekreační a estetický, ale i hospodářský. Těžba zde probíhá nestále 

ve formě výchovných zásahů, kdy jsou káceny stromy napadené kůrovcem, václavkou, 

stromy ohrožující porost nebo obyvatele. Vytěžené dřevo je buďto prodáváno 

s přiměřeným ziskem putujícím zpět do lesa nebo je využito přidruženou dřevařskou 

výrobou OML. Následně jsou z takto zpracovaného dřeva vyráběny rekreační 

a odpočinkové prvky nacházející se přímo v BL. Další nabídkou této výroby je zpracování 

přivezeného dřeva, výrobu dřevěného venkovního nábytku, prvků pro dětská hřiště, 

na něž vlastní společnost certifikát o shodě s ČSN a § 10 zákona 22/1997 Sb. (Ostravské 

městské lesy a zeleň s.r.o., 2013) 

Pro BL je také zpracován Lesní hospodářský plán s platností do roku 2017, kdy je 

především cílem přeměna na pestré druhové a prostorové výsadby ze smrkových 

monokultur, úprava věkové a prostorové skladby lesních porostů s cílem zvýšit estetickou 

hodnotu a využitelnost pro rekreaci obyvatel města. (Apostolovová, 2009) 

4.1.2 Mimoprodukční funkce 

 Tyto funkce můžeme rozdělit na ochranné a sociální. Mezi ochranné řadíme bilanci 

CO2, bilance živin v půdě, stabilizace povrchu půdy, koloběh vody v přírodě, filtr 

znečištěného ovzduší a ekologická stabilita společenstev lesního území. (Poleno a kol, 

2011) 

 Sociálními funkcemi jsou pak rekreační, kulturní a obranná funkce.  

 Nejdůležitější funkcí BL je právě rekreační funkce, neboť les spojuje několik 

ostravských sídlišť. Les protkávají chodníčky, stezky sloužící sportovním rekreantům  

– in – line bruslaři, cyklisté, turisté, pejskaři, ale i rodinám s dětmi atd. Les je také 

využíván k houbaření a sběru lesních plodů (maliny, ostružiny).  
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4.2 Druhové složení porostu Bělského lesa 

Les se rozkládá, jak je již zmíněno, na ploše 160 ha. V minulém století se zde 

plošně vyskytoval smrk, pro jeho využití jako důlní dřevo pro zajištění chodeb a štol. 

Tento porost byl poškozován působením průmyslu, ocelářského a hornického. Dnes v BL 

převažují porosty listnáčů, kdy se jedná převážně o dub, buk, lípu, javor a jasan. Dále 

se zde vyskytuje bříza a olše, jež se samovolně usazují v lesních porostech. Na obrázku 6 

je graf druhového složení listnatých stromů a na obrázku 7 graf druhového složení 

jehličnatých stromů. (Apostolovová, 2009) 

 

Obrázek 6: Druhové složení porostu v Bělském lese – listnaté stromy (Apostolovová, 2009) 

 

Obrázek 7: Druhové složení porostu v Bělském lese – jehličnaté stromy (Apostolovová, 2009) 
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5. Analýza současného stavu 

V této práci se zabývám revitalizací vybraných částí BL, kdy po zvážení možností 

a terénním průzkumu (na podzim roku 2012 a na jaře 2013) jsem pro tuto práci vybrala 

jižní část lesa. Tuto část jsem vybrala, po konzultaci s paní Ing. Hálovou, vedoucí údržby 

zeleně v BL, neboť zde mají být zaměřeny následné investice do obnovy (především 

oprava kapličky). Zaměřila jsem se na opravu konstrukcí vodotečí, obnovu přirozené 

cirkulace vody, obnovu komunikací a mobiliáře, vegetačních prvků, příp. drobné 

architektury (kaplička).  

 

Obrázek 8: Situační mapa Bělského lesa (Google Earth, 2013) 

BL je rozsáhlé území s vysokou přírodní hodnotou vzhledem k jeho poloze 

ve městě, jako je Ostrava. Ostrava – Jih je obvod s největší koncentrací obyvatel (120 tisíc 

obyvatel). Rozloha lesa je dostatečná pro uspokojení potřeb obyvatel obvodu, kdy sídliště 

bylo účelně vytvářeno okolo BL tak, aby les byl jeho centrem.  Pro svou rozlehlost 

a v jistých částech i odlehlost je proto snadným cílem vandalů, kteří ničí mobiliář, porost 

lesa a tím vytvářejí negativní atmosféru pro návštěvníky lesa. Dalším problémem v BL je 

objekt bývalých kasáren, jehož plechové oplocení působí neesteticky. Na areál je 

již zpracována studie na revitalizaci a zapojení objektu do komplexu lesa.  

Vstupem do BL od točny tramvajové linky č. 11 v Ostravě – Zábřehu je rozlehlá 

louka přecházející z jedné strany alejí s převládajícími duby, břízami do lesního porostu 

a ze strany druhé přecházející do zástavby rodinných domů a následně paneláků.  
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Na louku navazuje restaurace Koliba, využívána rodinami jako jedna ze zastávek 

při výletech do lesa. Za restaurací je bezejmenný pramen, který vytéká ze zbudované 

opěrné zdi. Přístup k němu strmým srázem zajišťují nově zbudované schody z laťkové 

konstrukce a štěrkovou výplní. Severní část ještě doplňuje restaurace s minigolfem, jakožto 

oblíbené místo v letních měsících pro všechny generace obyvatel. Tato část lesa má cesty 

zpevněné, asfaltové, poměrně hojně využívané in – line bruslaři a jízdě na kole.  

Západní části lesa dominuje Areál zdraví, sloužící ke sportovnímu vyžití obyvatel. 

Zahrnuje běžeckou dráhu z upravovaného štěrkového povrchu, jednotlivé cvičební prvky 

sloužící k protažení těla, nácviku např. rovnováhy. Středem této plochy je louka doplněná 

lavičkami pro odpočinek.  

Areál je z jedné strany napojen na hlavní tepnu BL od točny tramvajové linky 

a ze strany druhé strmým srázem na sídliště Ostrava – Výškovice. Vzrostlé stromy 

ponechané ve středu běžecké dráhy i po jejím obvodu plynule navazují na výsadbu lesa.  

Východní část lesa je ohraničená rušnou Plzeňskou silnicí, na niž navazuje 

vzrostlými stromy. Je zde objekt OML, zahrnujících jejich sídlo i výukové centrum 

sloužící převážně pro školy a dále objekt bývalých kasáren (dnes připravovaný k úpravě). 

Cesty jsou zde zpevněné i nezpevněné lesní, propojující jednotlivé části lesa se sídlišti 

a dále vyšlapané chodníčky lesem návštěvníky krátícími si cestu či hledajícími zde lesní 

plody.  

Jižní část, kterou se zabývám, je rekreační částí se zapojeným lesním porostem, 

kdy trasu vedoucí po modré turistické značce provází naučná stezka stromů. Je tvořena 

jednotlivými dřevěnými panely s papírem velikosti A4, na němž je popis stromu 

rostoucího poblíž panelu, jeho morfologické znaky, charakteristika a běžný výskyt 

(obrázek 9). Zde ale vytýkám nedostatečnou údržbu, neboť některé panely jsou 

již bez textu, některé jsou popsané fixy (obrázek 10), takže text je nečitelný a do některých 

panelů zatéká voda a papír je rozmočený. Také chybí kontrola pravdivost údajů, neboť 

některé stromy, na které panel odkazuje, zde nerostou (byly buďto vymýceny 

nebo odumřely).  
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       Obrázek 9: Panel s popisem stromu (Konečná, 2013)            Obrázek 10: Poškozený panel (Konečná, 2013) 

 

Hlavním cílem návštěvníků jdoucí po modré značce je zde vystavěná kaplička 

z vysokopecní strusky.  

S myšlenkou vystavět na tomto území kapličku přišel pacient rehabilitačního 

střediska Vítkovických železáren, který se při pobytu často procházel po BL a protože byl 

nábožensky založený, rozhodl se na tomto místě vystavět kapličku zasvěcenou Panně 

Marii Lurdské, jíž děkoval za přežití nehody v železárnách. Tuto primitivní kapličku, 

postavenou z několika sesbíraných kamenů, nechaly Vítkovické železárny po 15 - ti letech 

přestavět do nynější podoby. Konaly se zde májové pobožnosti, s výjimkou druhé světové 

války a po roce 1950 mimo první máj. (Apostolovová, 2009) Samotná kaplička potřebuje 

pouze dílčí opravy, část stavby protíná prasklina, ovšem okolí by si zasloužilo mnohem 

více pozornosti, co se týče úprav. Jsou to obrázky s náboženskými motivy necitlivě 

připevněné na okolo rostoucích stromech připínáčky, provizorní ptačí krmítka z PET lahví, 

posezení naproti kapličky, pramen, pro jehož vodu jsou zde obyvatelé zvyklí chodit a tok 

lemující cestu sem vedoucí, jehož břehy jsou zpevněny laťkovým plůtkem ze smrkové 

tyčoviny. Největším problém je tyčovina, která je místy prohnilá či úplně chybí nebo jsou 

břehy zborcené do sebe, z hlediska estetického a krajinotvorného je to napřímený tok, 

který by si zasloužil dostat více prostoru pro vytváření vlastního koryta (obrázek 11).  
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Obrázek 11: Tok lemující cestu ke kapličce (Konečná, 2013) 

Dalším problematickým místem je dále po modré značce po naučné stezce most 

se železným zábradlím (obrázek 12), které vypadá nevzhledně vzhledem k charakteru 

místa jakožto lesa a je částečně deformované. A také betonové torza (obrázek 13), nejspíš 

bývalého mostu, kde uplatňují svůj „talent“ sprejeři.  

 

    Obrázek 12: Železné zábradlí (Konečná, 2013)         Obrázek 13: Betonová zeď (Konečná, 2013) 

Posledním místem, kterému se chci věnovat, je rybník po proudu řešeného toku, 

jež neplní svůj účel. Toto místo by si zasloužilo dostatek pozornosti vzhledem k jeho 

potenciálu. V areálu BL se sice nachází vodní plocha (za Areálem zdraví), ta je však mimo 

hlavní trasy návštěvníků a není udržovaná. Zmiňovaný rybník napájí tok, který v tomto 

prostoru dostal možnost k meandrování a v obdobích větších srážek i k rozlivu (Příloha 1, 

obrázek 2).  
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Hráz rybníka je tvořena z jedné strany asfaltovou cestou, v níž je i výpusť rybníka, kudy 

voda pokračuje do toku směřujícího po spádnici do jižní části. Je zřejmé, že se jedná o 

bývalý rybník, neboť v případě, kdy bychom chtěli zatopit prostor po stojící hráz s cestou, 

zatopili bychom celé údolí i s meandrujícím tokem. Stojí za úvahu popřemýšlet o 

vybudování hráze i ze severní strany a ohraničení plochy rybníka, čímž by došlo k jejímu 

naplnění a jistě k zatraktivnění pro návštěvníky. Další možností je odstranění stávající 

hráze a výpusti a podpora přirozeného zamokření plochy a rozvoji mokřadních 

společenstev.  

 Podle návštěvníků, kterých jsem se vyptávala při terénních pochůzkách v BL, je 

nejčastěji zmiňovaným přáním doplnění mobiliáře lesa o hrací prvky. Nejčastěji 

zmiňovaným bylo lanové centrum, pár lanových překážek nad zemí, což by jistě 

znamenalo zatraktivnění pro návštěvníky. Zde ovšem nastává problém, jak zamezit 

případnému vandalismu na tomto zařízení, který odnáší i klasické vybavení lesa 

(odpadkové koše, lavičky).  
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6. Metodika 

Při tvorbě této práce jsem využívala zdroje uvedené v seznamu literatury, programy 

Google Earth pro mapové podklady, program ArchiCAD 15 pro přibližnou modelaci 

terénu, program Photoshop a Gimp pro práci s obrázky, tvorbu koláže pro vizuální ukázku 

návrhů a program Autodesk Inventor pro modelaci kapličky a obou mostů. Následná 

kalkulace nákladů byla provedena v programu Microsoft Excel. Ceny pro kalkulace jsem 

získala z webových stránek nebo z komunikací s dodavateli. Dále jsou to terénní pochůzky 

v Bělském lese prováděné v srpnu (10.8 2012), v lednu (12.1 2013), březnu (5.3 2013) 

a dubnu (18.4 2013), na nichž jsem si ujasňovala podobu návrhů, měřila jsem rozměry 

kapličky, pořizovala fotografie atd. 

 Google Earth je software od společnosti Google, díky kterému jsem byla schopna 

přibližně určit zájmovou oblast a její rozlohu, délku cesty a další parametry.  

Software od společnosti Graphisoft ArchiCAD 15 jsem používala pro modelaci 

terénu v jižní části BL. Model je zhotoven bez měřítka a má sloužit jako ukázka terénních 

nerovností a znázornění trasy cesty. V modelu je zobrazen lesní porost a přibližné umístění 

kapličky a mokřadu. 

V softwaru od společnosti Gimp jsem tvořila návrhy efektivního využití betonového 

torza.  

V softwaru od Autodesk Inventor byly vymodelovány návrhy kapličky, mostu 

a zábradlí a okolního terénu s potokem. Měřítko pro kapličku a most bylo použito 1:1 

pro snadnější určení skutečné velikosti jednotlivých dílů staveb a počtu potřebných dílů. 

Díky tomu jsem následně v kalkulaci nákladů spočítala cenu za materiál použitý 

při případné realizaci. Při kalkulaci nákladů jsem používala program Microsoft Excel 

pro výpočet nákladů a tvorbu tabulek.  

Na terénních pochůzkách jsem používala pro fotodokumentaci fotoaparát Sony 

SteadyShot, měřící pásmo pro zaměření parametrů řešených objektů (kaplička, most, 

zábradlí), psací potřeby a blok pro zapsání.   
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7. Bělský les – jižní část 

 V této kapitole se zabývám jednotlivými místy vhodnými pro částečnou revitalizaci 

této oblasti s podrobným popisem stávajícího stavu, návrhem možného budoucího stavu 

(jsou vytvořeny varianty u každého místa, a to dle finanční náročnosti) a sestavením 

orientačního rozpočtu. Jednotlivé návrhy jsou sestaveny podle náročnosti buďto 

v programu ArchiCAD 15 a Autodesk Inventor nebo v programu Photoshop či Gimp. 

Na obrázku 14 je model jižní části BL s terénními nerovnostmi, porostem a mokřadem.  

 

Obrázek 14: Model vybrané jižní části Bělského lesa (Konečná, 2013) 

7.1 Bezejmenný potok  

Tento potok se spojuje ze dvou pramenů, oba s počátkem v BL (obrázek 15). Potok 

modeluje terén v lese hlubokými zářezy svého koryta do údolí. Tato část je v BL také 

jediná výrazněji zvlněná, ve zbytku lesa převládá plošší charakter terénu. Už to tvoří tuto 

část zajímavou pro návštěvníky.  

Potok je po většinu své délky v jižní části BL sveden do koryta zpevněného 

smrkovou tyčovinou. Toto opevnění je na mnoha místech ztrouchnivělé a neplní svůj účel, 

naopak mnohde tvoří překážku v korytě. 
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Pouze v místech za kapličkou dostal potok možnost k přirozenému meandrování a rozlivu 

a vytváří zde tak zajímavé scenérie. Toto místo si zaslouží podporu pro jeho estetickou 

a ekologickou hodnostu v příměstském lese.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Terén v Bělském (Geoportál Inspire, 2013) 

Varianta I 

 V první variantě v úpravě potoka a jeho okolí jsem se zaměřila na úpravu 

stávajícího koryta ze smrkové tyčoviny, neboť ta je na mnoha místech prohnilá, rozpadlá 

nebo chybí úplně. Dále je zapotřebí vyčištění zaneseného koryta, které zanáší lesní 

materiál a mnohde také odpadky návštěvníků. Na dně upraveného koryta jsou dále 

také vybudovány příčky z latí ve vzdálenosti odhadem 1,5 metru. Při této úpravě také 

navrhuji zmenšení výšky koryta a zmenšení úhlu břehů, které jsou nyní 90˚. Břehy 

by na několika místech bylo vhodné osadit porosty stínomilných rostlin vhodných na vlhká 

stanoviště, např. přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), blatouch bahenní (Caltha 

palustris), marsilka čtyřlistá (Marsilea quadrifiliata), dále kontryhel obecný (Alchemilla 

vulgaris), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), z keřů svída bíla (Swida alba) a vrba jíva 

(Salix caprea).  

 Ze strany svahu je nutné opevnění zachovat pro zabránění sesuvu svahu. Tyčové 

opevnění je na mnoha místech prohnilé či chybí, jak je již napsané výše, a mnohde také 

úplně zakrývá hladinu potoka (viz Příloha 1 obrázek 1, Příloha 1 obrázek 2).  

V místě kapličky by bylo vhodné břehy potoka upravit tak, aby umožňovaly přístup 

k potoku návštěvníkům např. z důvodů osvěžení v letních měsících.  
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V délce 8 m kolem kapličky je třeba odstranit laťové oplocení potoka v uvedené délce 

a následně upravit břehy potoka pro snadný přístup návštěvníků. Břehy by bylo možné 

rozmělnit nášlapnými kameny a dno zpevnit kamenným záhozem. Kameny by měly být 

oblé, bez ostrých hran a do velikosti cca 20 mm.  

Varianta II 

 Druhou variantou při úpravě potoka je v zaříznutém údolí jeho „osvobození“ 

z tyčového opevnění břehů a ponechání potoka přirozenému meandrování a osázení břehů 

pro větší estetickou hodnotu území a následné zpevnění břehů kořeny rostlin. Je ale nutné 

ponechat opevnění v části navázané na svah pro zajištění stability svahu a zabránění 

jeho sesunutí do koryta. V části potoka kolem kapličky bude třeba koryto ponechat 

opevněné, ovšem jako ve variantě I, i zde bych navrhovala umožnit návštěvníkům přístup 

k vodě a možnost ovlažit se. Za kapličkou by bylo vhodné opět ponechat možnost potoku 

meandrovat a napojit se tak na část, kde již potok meandruje. Vzhledem k blízkosti cesty je 

ale třeba opevnit stranu břehu navázanou na cestu, aby nedocházelo k jejímu podemílání. 

Jako vhodný způsob bych volila zpevnění kořeny rostlin, tedy osázet břehy, příp. ponechat 

a opravit laťový plůtek. Samozřejmostí je také vyčištění dna a jeho změlnění. Vzhledem 

k nížinnému charakteru toku není třeba řešit zpevnění dna štěrkem, je třeba zachovat 

jeho stávající charakter. 

Pro technické zajištění úprav potoka a jeho okolí je třeba zajistit určité materiály. 

Dřevo použité na opevnění břehů je možné využít přímo z BL zpracované ve středisku 

OML – dřevařská výroba, kterou BL využívá pro výrobu svého technického zázemí 

(altány, lavičky, odpadkové koše, informační tabule, apod.).  

 Pro zajištění kamenů na kamenný zához je nejlepší využít zdejších zdrojů a je třeba 

zjistit, zda se v okolí nenachází kamenný val atd. Kameny by měly být oblé, bez ostrých 

hran a do velikosti 20 mm. Nášlapné kameny pro snadný přístup k potoku je možné 

zakoupit v prodejně se zahradnickým materiálem.  

7.2 Cesta a doprovodné prvky 

 Cesta, kdy stezka odbočuje do leva po modré, není již z větší části zpevněná (jsou 

patrny zbytky betonového podkladu), za špatného počasí nebo po větších deštích je místy 

neschůdná čistou a suchou nohou (Příloha 1 obrázek 4). 
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To je nepříjemné pro návštěvníky směřující k samotné kapličce nebo k studánce Matky 

Boží – Svatý pramen. Také pro matky s kočárky je tato stezka nesjízdná. Také je třeba 

doplnit stezku vedoucí ke kapličce Panny Marie Lurdské o lavičky a koše, kterých je zde 

nedostatek. Prakticky se lavičky vyskytují naproti samotné kapličky, ovšem stezka zde 

vedoucí je zajímavá a bylo by vhodné nabídnout návštěvníkům možnost posezení. Tento 

účel by plnil i kmen umístěný u cesty. 

 Dalším nevzhledným místem je první překlenutí potoka, které je zde jako pěst 

na oko, vzhledem k charakteru lesa. Potok zde proudící je sveden do roury, s betonovým 

korzetem, zbytek prostoru je vysypán zeminou, která v důsledku tvoří most. Toto místo je 

v příloze 1 obrázek 5. Proti směru proudu potoka je další místo, ve kterém je třeba přejít 

vodu, kdy je zde položena dřevěná paleta (Příloha 1 obrázek 6).    

Stezka dále protíná účelovou komunikaci vedoucí kolem mostu. Zde vidím problém 

v železném zábradlí (obrázek 12), které je poškozené (zprohýbané železné tyče). 

Pro sjednocení jednotlivých prvků v této části (mosty, lavičky) navrhuji zábradlí dřevěné 

jednoduché. Údržba takového materiálu je náročnější, ovšem tato varianta je vhodná 

pro prostředí lesa. Vedle tohoto mostu je torzo mostu bývalého, kdy z něj zbyly pouze 

betonové vzpěry (obrázek 13). Na těch se projevují sprejeři, což považuji za nemístné 

jak ve městě, pokud se nejedná o umělecká díla, tak větší měrou právě v lese.  

Varianta I 

 V této variantě navrhuji zpevnit cestu pro snadnější pohyb návštěvníků. Kraje cest 

by bylo třeba ohraničit, nejlépe dřevěným obrubníkem z tyčoviny, např. vhodné je bukové 

opracované dřevo, zajištěné po stranách ocelovými pruty proti pohybu a zapuštěné z části 

do země. Svrchní část tělesa cesty je zapotřebí vhodně zpevnit přírodním materiálem, 

kdy se nabízí jako vhodný materiál štěrk nebo borová kůra - drť.  Je nutné vytyčit trasu, 

kudy cesta povede. Zde bych trasu neměnila a nechala stávající, která je vyhovující, místy 

je třeba rozšíření (stávající šířka je nyní v rozmezí 40 – 90 cm). Při práci na zpevnění cesty 

se počítá se zahloubením s dostatečnou dimenzí. Pro stávající funkci této stezky postačí 

hloubka cca 40 cm. Těleso cesty (svrchní část ze štěrku) se skládá ze tří částí, krytu, 

podkladu a podsypu. Na základní zhutněnou vrstvu je možnost pokládat geotextilii nebo 

rovnou na tuto vrstvu položit základní vrstvu (hrubý štěrk, lomový kámen, škvára), 

u něhož je nutné udusání válcem či mechanicky vibrační deskou.  
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Tato vrstva by měla být 20 – 30 cm. Na ni se pokládá jedna nebo více vrstev (štěrk, písek, 

kamenivo). Tuto vrstvu je třeba také dostatečně zhutnit. Další možností je stavba cesty 

s měkkým povrchem, kdy povrch je z drti. Lože má hloubku 15 cm a podklad tvoří tlustá 

vrstva štěrku nebo makadamu (10 cm). Údržba zahrnuje čištění, případné odplevelení. 

Další nutností je vyspádování cest po vrstevnici pro odtok vody, aby se voda nedržela 

v drenážní vrstvě a samovolně odtékala. Jde o jednostranné svahování se spádem 

minimálně 0,3%, maximálně 9%.  

 Další možností je tvorba povrchu cesty z drti, konkrétně z třívrstvého dřevěného 

vlákna (EWF), používané v USA, kdy je jedná o povrch odolný vodní erozi, poničením 

v důsledku nadměrné zátěže (koně) a je vhodný pro pohyb např. vozíčkářů. Povrch je 

nutné vyčistit od kořenů a kamenů. Jako základní vrstva se pokládá kámen, 

na něj geotextilie. Tento materiál se smíchává s vhodným pojivem, akrylový 

a polyvinylový acetát polymerní emulze nebo nepěnivý polyuretan. Požadavkem 

pro dostatečné vytvrzení je teplota alespoň 4˚C. Následně se směs spojí např. v míchačce 

a pokládá ve vrstvě 16 mm. Sklon cesty by měl být minimálně 1% pro dobrý odtok vody. 

(Laufenberg, 2004) 

Jako další alternativu lze pomýšlet na mlatové cesty. Jedná se o zpevněné plochy, 

které jsou konstruovány jako sypané z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí 

a jsou následně mechanicky zhutněné. Základní spára se zhutňuje na 45 MPa. Podklad 

tvoří vrstva štěrkopísku (frakce 0 – 63, tloušťka 100 mm). Následuje kostra kaleného 

štěrku, kterou tvoří drcené kamenivo (frakce 22 – 45, tloušťka 150 mm). Pro kalící maltu 

se používá drcené kamenivo (frakce 0 – 16). Vyšší trvanlivost je zajišťována zabudováním 

odvodňovacích svážnic. Tyto cesty jsou pevné, odolné a přírodního vzhledu. (Švec, 2008) 

U prvního přemostění potoka po modré turistické značce (viz obrázek 16) navrhuji 

odstranění armatury a upravení koryta potoku, který je nyní do ní sveden. Vzhledem 

k materiálu, z jakého je armatura tvořena (železobeton), je jediná možnost odstranění 

rozebrání jeřábem nebo ručně vzduchovými sbíječkami s agregátem nebo elektrickými 

sbíječkami a následné odklizení materiálu a jeho odvoz na skládku. Zeminu, která tvoří 

výplň mezi armaturou a která umožňuje přechod přes potok, je možné použít pro úpravu 

okolí kapličky, která bude popsána níže.  
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Přes potok navrhuji most dřevěné konstrukce, typově podobný jako most dále po stezce, 

viz Příloha 1 obrázek 7. Model mostu je na obrázku 16.  

 

Obrázek 16: Model mostu (Konečná, 2013) 

 

Součástí by měla být úprava koryta potoku, jako jeho vyčištění, upravení dna 

a upravení břehů, buďto smrkovou tyčovinou v případě řešení potoka varianty 

I nebo vegetativním zpevněním v případě řešení potoka varianty II.  

 Betonovou konstrukci bývalého mostu je možné ponechat na místě s tím (část 

po pravé straně směrem od kapličky), že poslouží jako informační tabule ve velkém 

formátu. Zde je ovšem problémem, jak zabránit případnému dalšímu poškozování tohoto 

objektu. Každopádně je tato varianta účelná a také netradiční, jediným problém je 

ztvárnění této informační tabule. Návrhem by mohla být velkorozměrná mapa území 

či popis meandrování potoku, neboť tyto informace v lese chybí. Model tohoto návrhu je 

na obrázku 17. Druhou část betonového torza je třeba zbourat, neplní žádnou funkci, 

ani není vhodná k jakékoli funkci.  
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Je to z důvodu jeho polohy, kdy je umístěno za dřevěným mostem, vzdáleno od cesty 

a z důvodu jeho technického stavu, kdy má omlácené rohy a čelní zeď. Železné zábradlí 

podél účelové cesty je třeba odstranit a nahradit dřevěným např. z přidružené lesní 

dřevařské výroby v BL (model na obrázku 18).   

 

Obrázek 17: Ukázka řešení betonového torza jako informačního panelu (Konečná, 2013) 
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Obrázek 18: Model nahrazení železné konstrukce zábradlí dřevěným (Konečná, 2013) 

 

Varianta II 

Zde navrhuji oproti variantě I změnit jen poslední bod a to odstranění betonové zdi 

po obou stranách. Počítáme s náklady na bourací práce a následný odvoz suti. 

Kalkulace  

Kalkulace prvního mostu: v následující tabulce (3) jsou rozepsány potřebné materiály 

pro zhotovení tohoto mostu, včetně rozměrů jednotlivých dílů, počet kusů potřebných 

pro realizaci a celková cena materiálu. Ceny jsou převzaty z webových stránek OML, 

přidružené dřevařské výroby.  

 

Tabulka 3: Kalkulace mostu 1 (Konečná, 2013) 

Most 1       

materiál  rozměry (mm) délka (m) m3 cena (za 1 m3) počet ks cena celkem 

hranol 150 x 150 7 0,1575 5 900 1 929,25 

hranol 100 x 100 20 0,2 5 900 3 3 540 

deska 200 x 20 18 0,072 5 500 6 2 376 

      Σ      6 845,25 
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Kalkulace druhého mostu – zábradlí: v tabulce 4 je uveden materiál pro realizaci, 

jeho rozměry, počet potřebných kusů a celková cena materiálu. Ceny jsou převzaty 

z webových stránek OML, přidružené dřevařské výroby. 

Tabulka 4: Kalkulace mostu 2 (Konečná, 2013) 

Most 2       

materiál  rozměry (mm) délka (m) m3 cena (za 1 m3) počet ks cena celkem 

hranol 150 x 150 30 0,675 5 900 5 19 912,5 

deska 150 x 20 30 0,09 5 500 10 4 950 

      Σ     24 862,5 

 

Kalkulace mlatové cesty: v tabulce 5 je vyčíslen materiál používaný na mlatové cesty. 

Délka zmíněné cesty je 446 m (od mokřadu po křižovatku s účelovou komunikací), odhad 

výsledné šířky je 1 m a hloubka lože 0,25 m. V kalkulaci není zahrnuta práce ani potřebné 

stroje na realizaci. Ceny jsou převzaty z katalogu směrných cen 822 – 1 Komunikace 

pozemní a letiště (ÚRS 2009).   

Tabulka 5: Kalkulace mlatové cesty (Konečná, 2013) 

Mlatová cesta        

  materiál m.j. cena 
m.j 

počet 
m.j. 

cena celkem 

délka trasy 
(m) 

466 podklad virbovaný štěrk 
(tl.150 mm) 

m2 192 11 150 2140800 

šířka (m) 100 podklad ze štěrkodrť  
(tl.100 mm) 

m2 90,6 11 150 1010190 

hloubka (mm) 250 posyp krytu lomovou 
výsivkou 

m2 32,2 11 150 359030 

trasa (m3) 11 150        Σ 3 510 020 

7.3 Rybník  

 Zde podle informační tabule umístěné v BL se má nacházet rybník. Namísto stálé 

vodní hladiny se zde nachází výpusť jako pozůstatek rybníku a mokřad, z větší částí 

zarostlý žabníkem jitrocelovým. Toto bych ráda v návrhu změnila, neboť místo má velký 

potenciál. Předem bych ráda uvedla, že nemám informace o stavu tohoto území z hlediska 

podloží, zda je nepropustné (tvořené jíly), či nikoliv. Proto počítám s dvěma variantami 

z tohoto pohledu a zároveň třemi variantami, co s touto plochou jako takovou.  
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Při obnově rybníka je třeba si uvědomit, jaká je ekologická hodnota území, 

zda se nezmenší při usilovné snaze o navrácení vodní plochy a zda není lepší ponechat 

na místě mokřiny, které mohou mít také vysokou ekologickou i estetickou hodnotu 

a v případě BL také výukovou.  

 Podle jarního terénního průzkumu se na stanovišti vyskytují mokřadní druhy 

jako ďáblík bahenní (Calla palustris) (Příloha 1, obrázek 6), blatouch bahenní (Caltha 

palustris), mokrýš bahenní (Chrysosplenium alternifolium), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), z travin je to sítina rozkladitá (Juncus effusus). V okolí se nachází také 2 tůně, kdy 

jedna vznikla vyvrácením stromu a ponechané torzo kmene s kořeny poskytuje útočiště 

mnoha živočichům (Příloha 1, obrázek 12), druhá má poněkud pravidelné tvary (Příloha 1, 

obrázek 13), tudíž můžeme jen spekulovat, co bylo příčinou jejího vzniku.   

Varianta I 

 V této variantě počítám s podporou zamokřeného území a rozvojem mokřadních 

společenstev. Mokřady jsou chráněny tzv. Ramsarskou konvekcí, která definuje mokřady 

jako: „území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i vytvořená uměle, 

trvalá i přechodná, s vodou stojatou i tekoucí, sladkou, brakickou i slanou, včetně území 

pokrytých mořskou vodou, jejichž hloubka za odlivu nepřesahuje 6 metrů. Mokřady mohou 

zahrnovat i pobřežní zóny přiléhající k mokřadům a dále ostrovy a území s mořskou vodou 

hlubší než 6 m za odlivu, které jsou obklopeny mokřady.“ (Ramsarská úmluva 

o mokřadech, 2012) 

Po praktické stránce je třeba počkat na vegetační období a provést inventarizaci 

rostlin zde rostoucích. Podle sledování, které jsem prováděla v loňském roce, je plocha 

zarostlá, převažuje zde populace ďáblíka bahenního, jehož oddenky pokrývají většinu 

plochy mokřadu a kopřivy dvoudomé. Ďáblík bahenní je chráněn podle vyhlášky MŽP ČR 

č. 395/1992 Sb. a je zařazen do kategorie "ohrožený druh". Protože je toto území napájeno 

potokem, který zde protéká, je zajištěna retenční funkce zadržováním vody v krajině a 

následné dotování krajiny vodou v suchém období. 

Mokřadní společenstva bych podporovala z důvodu rychlejší obnovy a rozvoje. 

První významnou rostlinou je orobinec širokolistý (Typha latifolia) na obrázku 21 (je 

známý svými doutníky). Dalšími travinami vhodnými pro mokřadní společenstva jsou 

ostřice obecná (Carex nigra) a sítina rozkladitá (Juncus effusus).  
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Z kvetoucích rostlin jsou vhodnými blatouch bahenní (Caltha palustris) na obrázku 19, 

kosatec žlutý (Iris pseudoacorus) na obrázku 20, již zde rostoucí ďáblík bahenní (Calla 

palustris), šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), lakušník vodní (Batrachium 

aquatile), žabník jitrocelový (Alisma plantago aquatica) atd. (Kadlíková, 2005) 

      

Obrázek 19: Caltha palustris (Konečná, 2010)       Obrázek 20: Iris psedoacorus (Konečná, 2010) 

 

Obrázek 21: Typha latifolia (Konečná, 2010) 
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Tabulka 6: Mokřadní druhy a jejich vlastnosti (Konečná, 2013) 

SEZNAM MOKŘADNÍCH DRUHŮ ROSTLIN 

druh výška 
rostliny 
(cm) 

doba 
kvetení 

květenství barva 
květenství/květu 

plody spon 

výsadby  

Typha 
latifolia 

100-250 VII,VIII palice tmavohnědá  30 x 30 

Carex nigra 10 - 60 V,VI klas zelená  20 x 20 

Juncus 
effusus 

30 - 150 VI-IX mnohokvěté 

kružele 

hnědá  25 x 25 

Caltha 
palustris 

50 IV,V,VI  žlutá  15 x 15 

Iris 
psedoacorus 

50 - 150 V,VI  žlutá trojhranná  
tobolka 

25 x 25 

Calla 
palustris 

30 V,VI,VII palice bílé červené 
bobule 

15x 15 

Sagittaria 
sagitifolia 

30 - 100 VI - XI vrcholová lata bílé  20 x 20 

Batrachium 
aquatile 

50 – 200 
(lodyha) 

VI - VII  bílé  20 x 20 

Vlastnosti rostlin uvedené v tabulce jsou převzaty z webové stránky botany.cz. 

Varianta II 

 Ve variantě II navrhuji založit umělé tůně, díky nimž se zvýší druhová diverzita 

a také hodnota území. Tůň je drobná VN bez spodního vypouštění vzniklá přirozenou 

cestou nebo založena člověkem. Je třeba zvážit místní podmínky, stav příjezdových 

komunikací k místu realizace při použití bagru a možnost realizace tůní ručně. Vzhledem 

k velikosti tohoto území by stačilo ruční vykopání tůní. Pro vyvarování se uniformity je 

důležité vybudovat tůně s nepravidelnými břehy a rozdílné co do velikosti a hloubky. 

Pro informovanost návštěvníků by bylo vhodné zde vybudovat informační ceduli, 

která by vysvětlovala význam mokřadů a tůní, vztahy mezi stanovištěm a živočichy, 

popisovala zde vyskytující se druhy atd.  

 Navrhuji na této ploše (mimo porost ďáblíka bahenního) vyhloubit tři tůně, dvě 

rozsáhlejší (cca 10 m
2
) a jednu menší (cca 5 m

2
). Hloubka těchto tůní by měla být rozdílná, 

od 10 do 50 cm. Břehy je nutné vybudovat pozvolné a přebytečnou zeminou vytvořit nízké 

hráze mezi tůněmi.  
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 Je třeba si uvědomit, zda je možné následně ponechat plochu přirozenému vývoji 

nebo toto urychlit výsadbou mokřadních druhů pro rychlejší obnovu území, především 

s ohledem na návštěvníky. Následným doplňujícím prvkem okolí tůní mohou být nakupené 

zbytky porostu, např. po ručním kosení, kdy vzniká mikrobiotop, kde mohou nalézt 

útočiště např. ještěrky či užovky. V mokřadu se po ustálení biotopu provádí každoroční 

kosení v nepravidelných termínech.   

Varianta III 

 Tato varianta počítá s obnovou rybníka jako vodního prvku v jinak lesnaté krajině. 

Vodní prvek zde byl již v minulosti dle stávající výpusti a hráze, která se dochovala 

díky její druhotné funkci jako cesty. Vodní útvar, v tomto případě rybník, by tuto část 

ozvláštnil a byl by příjemnou zastávkou pro návštěvníky. Předmětné údolí je napájeno 

potokem, který jím nyní protéká. Pro obnovu rybníka je třeba údolí uzavřít ze strany 

přítoku potoka výstavbou hráze a prohloubením čelní strany s výpustí. V Příloze 1 obrázek 

8 je zobrazeno údolí, kdy by po přehrazení vzdálené strany mohl vzniknout zmiňovaný 

rybník. Před samotnou realizací je třeba vypracovat podrobnou studii o přírodních 

podmínkách v této lokalitě, jako charakter podloží, typ půdy, její propustnost, zvážit, 

zda stávající přítok je schopen naplnit rybník aniž by se omezil průtok dále po proudu 

nebo by bylo nutné používat jiný zdroj vody, navrhnout materiál pro výstavbu objektu 

hráze a mnoho dalších. „Problémem“ této varianty je však výskyt chráněné rostliny – 

ďáblíka bahenního, kvůli které je tato varianta pouze hypotetická. 

Samotná výpusť (Příloha 1 obrázek 9) je v dobrém technickém stavu. Je zapotřebí 

zjistit jeho stav z hlediska funkčnosti, zda se stavidlo dá vysouvat pro zvýšení hladiny 

vody v prostoru. Zde jsou třeba drobné opravy betonové konstrukce a vyčištění odtoku, 

který je nyní zanesený organickým odpadem (listí, větve). Stabilizaci a zpevnění budou 

potřebovat panely nacházející se na čelní straně jako pozůstatek po tělese rybníka.   

 Dalším bodem je porost kolem této plochy, kdy zde rostoucí smrky by měly být 

pokáceny (nevhodné stanoviště) a výsadba např. převislé „smuteční“ vrby, která možná 

působí až kýčovitě, ale k vodě v intravilánu patří.  
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7.4 Kaplička Panny Marie Lurdské  

Kaplička (Příloha 1 obrázek 10) je oblíbeným cílem výletů obyvatel v BL. 

Její historie je popsána výše a nyní její stav volá po opravě.  

Nejsou to jen praskliny v tělese kapličky, ale také kameny ve spodní části stavby, 

jež vytlačuje nejspíše tlak svahu. Bezpředmětná je také úprava okolí kapličky, jako povrch, 

pramen, dále je potřeba místa pro upevnění náboženských obrázků (vyjma stromy, 

které jsou nyní využívány), doplnění a úprava mobiliáře, odpadních košů, laviček.  

Varianta I 

 V případě kapličky navrhuji pouze jednu variantu úpravy. Nejprve se zaměříme 

přímo na objekt kapličky. Ta je postavena z kamenů spojených pojivem, které však 

na mnoha místech odpadává. Na spodní levé straně se bortí kameny, nespíš vlivem tlaku 

svahu na těleso. Pravou stranu protíná velká prasklina. To vše by potřebovalo opravit, 

vyplnit spáry a usadit kameny a jako konečnou úpravu vyčištění kamenů od mechu, 

který je pokrývá.  

   Dalším bodem je změna povrchu u kapličky, nyní je zde betonová dlažba známá 

např. ze starších náměstí. Navrhuji zde tento materiál odstranit a znovu upravit terén 

pro nový povrch, což obnáší zpevnění podkladu a pokládka nového povrchu. Jako vhodný 

materiál navrhuji nášlapné kameny pro jejich přírodní vzhled a jako výplň spár zeminu 

z místa nebo písek.  

 Pro zlepšení pohledového vjemu z celého objektu kapličky navrhuji vyplnit zadní 

část kapličky do úrovně jejích krajů. Následně tuto novou plochu oset travními semeny 

lučních společenstev, např. psárka luční (Alopecurus pratensis), kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), mák vlčí 

(Papaver rhoeas), řebříček obecný (Achillea millefolium), kohoutek luční (Lychnis  

flos – cuculi), zvonek rozkladitý (Campanula patula) a další. Je třeba počítat 

s managementem údržby, jako kosení, příp. odstraňování náletových dřevin a plevelných 

rostlin.  

 Drobnými úpravy okolí jsou výměna provizorního ptačího krmítka (ustřihnutá PET 

lahev) za krmítko dřevěné. Dále vybudování plochy pro upevnění náboženských obrázků, 

za což může posloužit např. otesaný kmen nebo klasická nástěnka.  
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Za úvahu by stála možnost vybudovat nad prostorem zastřešení, které by jednak mohlo 

sloužit jako ochrana zdejšího pramene proti znečištění (s tím související odstranění 

stávajícího poklopu z umělé hmoty) a jednak jako ochrana před nepříznivým počasím pro 

návštěvníky, která v této části chybí.  

Další možností je stavba přístřešku pro samotný pramen (viz studánky na turistických 

místech) a odstranění betonové roury, která svádí vodu do potoku, čímž se prostor otevře. 

Důležité je doplnit mobiliář o odpadkové koše.  

 V okolí kapličky jde dále o přebudování posezení, které je nyní z kamenného 

základu a dřevěných prken na sezení. Toto posezení bych vyměnila za jednotlivé pařezy, 

opracované, rozestavěné na místě nynější lavice do mírného půlkruhu. Zde jsou dvě 

varianty jejich podoby, jedna bez opěradla a druhá s opěradlem. U obou jde o jednolitý kus 

kmene. Dřevo na realizaci je možno získat ze samotného BL, kdy zpracování může provést 

přidružená dřevařská výroba.  

 Součástí okolí kapličky je potok, jehož úprava je popsána v části zabývající 

se úpravou potoka. Pro orientaci, jde o umožnění přístupu návštěvníkům do koryta potoka 

pro osvěžení, skládajícího se z odstranění laťového plůtku, rozmělnění břehů a zpevnění 

břehu nášlapnými kameny pro snadný přístup.  

 Modely úprav zde uvedených týkajících se kapličky a bezprostředního okolí jsou 

vyobrazeny na obrázcích 22 a 23. Konkrétně se jedná o navýšení svahu do úrovně okrajů 

kapličky, oplocení kolem kapličky, úpravu pramene a jeho zastřešení, přístup ke kapličce 

(most) a nástěnky na umístění obrázků atd. Model je zhotoven v programu Autodesk 

Inventor. 
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Obrázek 22: Model kapličky s upraveným pramenem, přístupem a nástěnkami (Konečná, 2013) 

 

Obrázek 23: Pohled na kapličku svrchu (Konečná, 2013) 
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Kalkulace  

 Kalkulace náhrady betonové dlažby nášlapnými kameny: ideální náhradou by byly 

kameny stejného původu a druhu, z jakých je vybudovaná samotná kaplička. Zde narážím 

na nedostatek informací, proto navrhuji kameny firmy KB Blok, jejichž pobočka je 

i v Ostravě. Ta dodává kameny ve třech velikostech, velké s rozměry 540 x 70x 400 mm, 

poloviční s rozměry 400 x 70x 270 mm a malé s rozměry 270 x 70x 400 mm. Plocha 

před kapličkou je 30 m
2
.  

Tabulka 7: Kalkulace povrchu kapličky (Konečná, 2013) 

nášlapné kameny       

  velký poloviční malý 

plocha 1ks (m2) 0,216 0,108 0,108 

cena za ks bez DPH (Kč) 137 72 74,5 

cena za ks s DPH (Kč) 165,77 87,12 90,15 

počet ks 138,89 277,78 277,78 

+ 15% 20,83 41,67 41,67 

počet kusů celkem 159,72 319,44 319,44 

cena bez DPH (Kč) 21 881,94 23 000,00 23 798,61 

cena s DPH (Kč) 26 477,15 27 830,00 28 797,92 

 V tabulce jsou uvedeny konečné ceny za materiál bez DPH i s DPH a počet kusů 

celkem potřebných k realizaci této úpravy. Vhodné by bylo použít kameny všech velikostí 

pro přirozenější vzhled. Výplň mezi kameny je možno vyplnit buďto pískem 

nebo zeminou.   

Kalkulace dřevěných prvků kapličky: konkrétně se jedná o plůtek kolem kapličky 

a most vedoucí ke kapličce přes potok. V tabulce 6 jsou uvedeny použité materiály, 

jejich rozměry, počet potřebných kusů a celková cena při realizaci. Ceny jsou převzaty 

z webových stránek OML, přidružené dřevařské výroby.  

Tabulka 8: Kalkulace dřevěných prvků kapličky (Konečná, 2013) 

Kaplička       

materiál  rozměry (mm) délka (m) m3 cena (1 m3) počet ks cena celkem 

hranol 50 x 50 10 0,25 5 600 2 2800 

hranol 150 x 150 6 0,135 5 600 1 756 

deska 250 x 25 22 0,1375 5 500 8 6050 

deska 150 x 15 20 0,045 5 500 7 1732,5 

deska 50 x 15 10 0,0075 5 500 4 165 

      Σ         11503,5 
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7.5 Naučná stezka  

Jižní částí vede naučná stezka stromů, která seznamuje návštěvníky 

se zde rostoucími stromy, jejich popisem, stanovištními nároky a vizuální ukázkou listů, 

květů či plodů. Tato stezka je zajímavá, poučná a de facto i originální, nevyhne se však 

nutným úpravám. Samotné panely jsou z opracovaného kmene, o výšce 1,60 – 1,70 m, 

kdy je ve výšce cca 1,50 m umístěn papír o velikosti A4 s popisem druhu ve fólii. 

Varianta I 

Jako v případě kapličky, i zde navrhuji pouze jednu variantu. Je třeba důkladně 

zdokumentovat stávající stav této stezky, neboť dochází nejen k poškozování informačních 

panelů s popisky stromů, ale i matení návštěvníka, neboť některé stromy se u stezky 

již nevyskytují. Toto je třeba vyřešit a doplnit stávající výsadbu chybějícím druhem, 

poukázat na jiný vyskytující se druh či odstranit informační panel. Proti ničení 

jednotlivých popisů stromů je vhodné ošetřit panel ochrannou fólií, která se po poškození 

(pokreslení, poškrábání) odstraní a vymění. Ochranné fólie, tzv. antigrafiti, jsou 

při pomalování čistitelné běžnými čisticími prostředky.  
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Závěr a diskuze 

Bělský les se nachází v městské části Ostrava Zábřeh. Jedná se o rozlehlý 

příměstský les s funkcí rekreační a hospodářskou. Řešená byla jižní část Bělského lesa, 

kdy se jedná o les s nadřazenou funkcí těžby dřeva a rekreační funkce ji nesmí omezovat. 

Tato část má obrovský potenciál, co se týče rekreačního využití pro obyvatele 

i s přihlédnutím k těžebnímu charakteru. V této části jsem zaměřila pozornost na obnovu 

vodoteče (bezejmenného potoka), opravu komunikací, drobné architektury a možnostmi 

obnovy zamokřené plochy.  

U každého řešeného prvku jsou vypracovány varianty řešení, kdy první varianta je 

většinou ekonomicky méně náročná (jde prakticky o opravu stávajícího stavu), ovšem toto 

není pravidlem. Druhá, popř. další varianta už zahrnuje změny ve stávajícím stavu a přináší 

nové nápady. Hlavní zásadou při zpracování bylo vyvarování se uniformity a zachování 

charakteru lesa, tudíž byly vyloučeny zásahy, které toto nesplňovaly. Dále se jedná 

o zásahy, kdy je nutné posoudit jejich proveditelnost odborníkem v daném oboru, 

jako např. potok, kdy v případě uvolnění zpevněného koryta je třeba zjistit průtočnost, 

erozní činitele a mnoho dalších faktorů rozhodujících o úpravě koryta toku. Návrh na 

obnovu rybníka je pouze hypotetický, neboť v mokřadu byl zjištěn výskyt chráněného 

druhu ďáblíka bahenního (Calla palustris). V práci jsou uvedeny kalkulace potřebného 

materiálu pro realizaci úprav a to cesty, povrchu před kapličkou a dřevěného materiálu pro 

realizaci mostů a úprav kolem kapličky. U ostatních řešených prvků a jejich variant 

kalkulace chybí z důvodu potřeby podrobnější studie na toto téma (obnova rybníku, 

meandrující potok) a např. u návrhu tůní se jedná o manuální práci s ponecháním území 

přirozené sukcesi, tudíž není kalkulace nezbytná.  

 Mimo úpravy, popsané v této práci, je vhodné návštěvníkům nabídnout 

něco nového, co v komplexu Bělského lesa nenajdou. Tím můžou být cvičební prvky 

pro seniory (lavičky se šlapadly, žebřiny pro protažení těla a mnoho dalších prvků) jimiž 

se zabývá např. firma TrAntoš na jejíchž stránkách jsou prvky, které vyrábí. Nebo také 

naučná stezka v korunách stromů doplněná lanovými překážkami. Jako vhodný prostor 

se jeví údolí meandrujícího toku před mokřadem (Příloha 1, obrázek 14). Jsou zde vzrostlé 

stromy druhu olše lepkavá (Alnus glutinosa). Zde však bude nutné provést kontrolu 

zdravotního stavu stromů, aby byla zajištěna bezpečnost.  
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V případě nevyhovujících podmínek a zájmem tento návrh realizovat se jistě v Bělském 

lese najde mnoho míst vhodnějších. Přesto je v tomto území zajímavé okolí. Jednak je to 

zmíněný meandrující tok, dále mokřad, tůně s jejich obyvateli a mnoho dalšího. Vzhledem 

k poloze Bělského lesa ve velkém městě jako je Ostrava, je víc než dobré nabídnout 

návštěvníkům pohled na přírodu podobající se přírodě mimo město, pohled na vztahy 

mezi živočichy a jejich biotopy (mokřad vs. obojživelníci), neboť právě to zůstává mnoha 

lidem skryto. Bělský les neplní jen funkce jako rekreační, hospodářské, ale také 

vzdělávací, ať už formou přednášek ve středisku Ostravských městských lesů nebo právě 

pozorováním srnek, ptáků, myší, stromů a rostlin ve volné přírodě. Nejedená se sice 

o chráněnou oblast, o památku zasluhující ochranu státu, ale o to je toto místo důležitější, 

zasluhující naši pozornost, aby v dnešní době zůstalo zachováno, nebylo nahrazeno 

komplexem obchodních center a jim podobných staveb.  

Bělský les má obrovský potenciál, má co nabídnout sportovcům, rodinám s dětmi, 

mládeži, seniorům, a proto je třeba hledat stále nové výzvy a kompromisy mezi požadavky 

návštěvníků a zachování charakteru lesa.  
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