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Anotace 

Předložená práce je zaměřená na stav veřejné zeleně v obci Ludgeřovice. Nejprve je 

uvedeno vymezení daného území, následně jsou popsány přírodní poměry a stručná historie 

obce. V následující kapitole je popsána vlastní metodika průzkumu a metodika zpracování 

dat. Poté práce obsahuje definice pojmů, inventarizaci a soupis všech druhů vyskytujících se 

na jednotlivých územích obce, zaznamenána je zeleň veřejná i neveřejná, která je volně 

přístupná. Dále je stručně popsán současný stav zeleně v obci. Závěr práce se zabývá 

managementem a návrhem úprav zeleně v obci, v této části jsou popsány plánované projekty 

na úpravu veřejné zeleně, a v poslední kapitole je vypracován vlastní návrh na revitalizaci 

zelené plochy u zdravotního střediska. 

Klíčová slova: inventarizace, veřejná zeleň, úprava zeleně, management, dřeviny 

 

Annotation 

The submitted thesis is focused on the state of public greenery in the municipality of 

Ludgeřovice. There is a definition of the specified area at the begining, with descriptions of 

natural conditions and brief history of the municipality afterwards. The next chapter describes 

the methodology of the survey and methods of data-processing. After this, the definitions and 

inventory of all species present in each territory of the municipality are included, with records 

of public greenery and non-public freely-accessible greenery. The current state of the 

greenery in the municipality is briefly described next. The conclusion deals with the 

management and design modifications in the municipality greenery, this section describes the 

planned projects of adjustments of the public greenery, and in the last chapter there is 

formulated my own suggestion for the revitalization of the lawn area near the health center.  

Key words: inventory, public greenery, greenery adjustments, management, timbers  
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1 Úvod a cíl práce 

Zelená, barva klidu, odpočinku a naděje, posiluje náš vztah k vnímání krásy a působí 

na náš nervový systém velmi blahodárně, zklidňuje mysl, vytváří osobní rovnováhu, 

potlačuje podrážděnost. Zelená barva je balzám pro oko, proto je zeleň jedním z důležitých 

prvků v krajině a bez ní by byl svět jedním velkým, prázdným a ponurým místem. 

Zeleň v krajině plní hned několik důležitých funkcí, a to ekologickou, hospodářskou, 

hygienickou a estetickou. Každá tato funkce je velmi důležitá a více či méně se navzájem 

doplňují. Člověku nejlépe vyhovují takové krajiny, které odpovídají jeho biologickému a 

historickému vývoji. Zeleň v krajině zkrášluje obytné i pracovní prostředí, spolu s 

komunikacemi a budovami tvoří jeden celek. (Jansa, 1961) Už v minulosti lidé věděli, jak 

je důležitá zeleň v krajině a snažili se ji různými způsoby využívat, upravovat a zvelebovat 

ve vlastní prospěch. Důkazem toho jsou historické parky a zahrady, jako je například 

zámecký park v Lednici či slavné zahrady Ludvíka XIV. ve Versailles. 

Protože každý chce, aby prostředí, ve kterém žije, bylo příjemné a zeleň k tomuto cíli 

přispívá značným dílem, zaměřila jsem svou práci na místo svého bydliště. Mým cílem je 

zjistit, v jaké stavu se zeleň v obci nachází, dále seznámit se s druhy dřevin, které zde 

rostou samovolně i s těmi, které obec vysadila za účelem zlepšení městské krajiny. 

Pozornost věnuji i některé neveřejné zeleni tj. „zeleň nacházející se na soukromých 

pozemcích, a to ta která je přístupná veřejnosti“, z důvodů, že tato místa jsou buď něčím 

zajímavá, nebo je třeba na ně upozornit. V neposlední řadě se zaměřím i na plánované 

projekty obce, mající za účel zlepšit kulturně estetickou stránku Ludgeřovic a v závěru chci 

dodat i vlastní návrh na vylepšení svého okolí. 

 

 

 



Petra Dočkalová: Hodnocení stavu veřejné zeleně 

 

- 2 - 

 

2 Vymezení daného území 

 
Obrázek 1: Lokalizace Hlučínska a obce Ludgeřovice na mapě ČR (Zdroj:www.muzeum.hlucin.cz, 

www.google.mapy.cz) 

Obec Ludgeřovice můžeme vymezit jako obec nacházející se na území 

Moravskoslezského kraje, a to na východním okraji Oderských vrchů Moravy, 2 km na 

severozápad od řeky Odry. Obcí Ludgeřovice vede komunikační tah mezi Ostravou a 

Hlučínem (viz. Obrázek 1). 

Přesně lze Ludgeřovice vymezit na základě 3 charakteristik:  

a) historie -  do 18. stol. patřila obec Koruně české, resp.  Rakousku. Po prohrané 

Rakousko – Pruské válce patřila obec  Prusku, později  Německu a to až do roku 

1920. Znovu se obec připojila k Německu v roce 1938. Po skončení druhé světové 

války se stala obec součástí Československé republiky, dnes již České republiky. 

 

b) přírodní podmínky -  za Ludgeřovice můžeme považovat oblast severně od řeky 

Opava a severozápadně od řeky Odra, obcí přímo protéká Ludgeřovický potok, 

který přitéká ze severozápadu od sousední obce Markvartovice a vlévá se do řeky 

Odry. Na jihozápadě se rozkládá komplex Ludgeřovického lesa a na severovýchodě 

katastru obce navazuje komplex Černého lesa, z toho dvě části tohoto lesa byly 

vyhlášeny za přírodní rezervaci. K obci patří dále osada zvaná Vrablovec. 

 

c) Současné správní členění – Ludgeřovicím rozumíme jako obec správního obvodu 

Hlučín a Opava, jedná se o obec s rozlohou 1 083 ha a počtem obyvatel 4 620 

v roce 2001. Tato obec sousedí s obvodem Ostrava Petřkovice na jihovýchodním 

konci a Markvartovice na severozápadním konci. (Lišková, 2006) 
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3 Přírodní poměry 

3.1 Geologické poměry 

Geologické poměry celého Hlučínska byly velmi složité a místy zcela ojedinělé. 

Území bylo součástí variského horstva v mladších prvohorách, které se táhlo 

západovýchodním směrem přes půl Evropy. To bylo později dalšími geomorfologickými 

činiteli zarovnáno do ploché roviny. V pozdější době prvohor byla tato rovina zalita 

mořem a vytvořily se v ní mocné vrstvy usazenin, které jsou zde dnes těženy (štěrky, 

písky, slepence, droby, břidlice a kamenivo). Jejich stáří se odhaduje na 280 – 350 milionů 

let. 

V druhohorách bylo území souší a tato etapa vývoje byla relativně klidná. Později 

třetihorní moře zaplavilo nižší, severní část území. Vznikla zde sladkovodní jezera a zálivy 

s brakickou vodou. V této době probíhalo vrásnění Karpat, které zkoumané území 

horotvornými tlaky rozlámalo a výškově rozčlenilo. V hrubých rysech vznikla dnešní 

podoba území. 

K velkým změnám docházelo ve čtvrtohorách. Oblast Hlučínska byla zaledněna 

pleistocénním pevninským ledovcem. Pozůstatky jsou zřejmé dodnes. Je zde patrný výskyt 

„bludných balvanů“, souvkových a sprašových hlín. Poslední jmenované v mohutných 

vrstvách zavály a zarovnaly mnohé údolní strže, úpatí kopců i návětrná území glaciálního 

zalednění. Pevninský ledovec značně ovlivnil tok místních řek. (Lišková, 2006) 

Geologický vývoj ovlivnil následné využívání krajiny. Na Hlučínsku se těží převážně 

písek, štěrk a štěrkopísek. V Ludgeřovicích se do nedávna těžil hlavně písek, ve 20. letech 

20. století zde vznikla spousta pískoven, avšak do dnešního dne již není v oblasti těžby 

žádná z pískoven aktivní. 

Viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je vidět současná geologická mapa 

Ludgeřovic s legendou. 
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Legenda:  

Kenozoikum – Kvartér 

nivní sediment [ID: 6] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ 

hornin: sediment nezpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších 

vodních stavů, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 

smíšený sediment [ID: 7] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: sediment smíšený, Typ 

hornin: sediment nezpevněný, Zrnitost: jemnozrnná převážně, Poznámka: včetně výplavového 

kuželu, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 
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písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment [ID: 12] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, 

Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písčito-hlinitá až 

hlinito-písčitá, Barva: různá, Poznámka: často polygenetické, Soustava: Český masiv - pokryvné 

útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 

sprašová hlína [ID: 19] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén svrchní, 

Horniny: sprašová hlína, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: křemen + 

příměsi, Barva: okrově hnědá, Poznámka: místy s hrubší klastickou příměsí, Soustava: Český 

masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér 

jíl, varvy [ID: 40] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, 

Poznámka: saale, Poznámka: Saale, Horniny: jíl, varvy, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: jíl, (0), Barva: šedavá, Soustava: Český masiv - pokryvné 

útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér, Region: kvartér akumulačních oblastí Českého 

masivu, Jednotka: kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu 

písek až štěrk [ID: 41] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, 

Poznámka: saale, Poznámka: Saale, Horniny: písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písek, štěrk, Barva: proměnlivá, Soustava: Český masiv - 

pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér, Region: kvartér akumulačních oblastí 

Českého masivu, Jednotka: kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu 

till [ID: 44] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, 

Poznámka: saale, Poznámka: Saale, Horniny: till, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: nevytříděné jíly až písky, Barva: rezavohnědá, Poznámka: 

diamikton, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér, 

Region: kvartér akumulačních oblastí Českého masivu, Jednotka: kvartér oblastí kontinentálního 

zalednění Českého masivu 
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Neogén, Kvartér 

kamenitá písčito-hlinitá eluvia sedimentárních hornin spodního karbonu [ID: 2244] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: neogén, kvartér, Poznámka: kvartér až terciér, Horniny: 

eluvium písčito-jílovité, Typ hornin: eluvium, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a 

postvariské magmatity, Oblast: kvartér - terciér 

Paleozoikum – Karbon 

pískovce, jílovce, prachovce [ID: 465] 

Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, Oddělení: karbon svrchní, Stupeň: namur, Podstupeň: 

namur A, Souvrství: ostravské, Člen: hrušovské, Horniny: pískovec, jílovec, prachovec, Typ 

hornin: sediment zpevněný, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, 

Oblast: svrchní karbon a perm, Region: moravskoslezský svrchní karbon, Jednotka: hornoslezská 

pánev  

pískovce, prachovce a jílovce [ID: 466] 

Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, Oddělení: karbon spodní, karbon svrchní, Stupeň: visé, 

namur, Podstupeň: namur A, Souvrství: ostravské, Člen: petřkovické, Horniny: pískovec, jílovec, 

prachovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Poznámka: na bázi pozvolný přechod z kulmu, 

Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: svrchní karbon a perm, 

Region: moravskoslezský svrchní karbon, Jednotka: hornoslezská pánev 

droby [ID: 485] 

Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, Oddělení: karbon spodní, karbon svrchní, Stupeň: visé, 

namur, Podstupeň: namur A, Souvrství: Hradecko-kyjovické, Poznámka: hradecké droby, Horniny: 

droba, Typ hornin: sediment zpevněný, Zrnitost: jemnozrnná až hrubozrnná, Barva: šedá, 

modrošedá, Poznámka: akcesoricky grt, Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské 

paleozoikum, Oblast: moravskoslezská oblast, Region: moravskoslezské paleozoikum, Jednotka: 

jesenický kulm 

jílovité břidlice, prachovce, droby [ID: 484] 

Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, Oddělení: karbon spodní, Stupeň: visé, Souvrství: 

Hradecko-kyjovické, Horniny: břidlice, prachovec, droba, Typ hornin: sediment zpevněný, 

Zrnitost: celistvá až jemnozrnná, Barva: šedočerná, zelenošedá, Poznámka: rytmity, laminity, 

Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moravskoslezská oblast, 

Region: moravskoslezské paleozoikum, Jednotka: jesenický kulm 



Petra Dočkalová: Hodnocení stavu veřejné zeleně 

 

- 7 - 

 

Kenozoikum – Neogén 

vápnitý jíl (tégl), místy s polohami písků [ID: 1821] 

Eratém: kenozoikum, Útvar: neogén, Oddělení: miocén, Suboddělení: miocén střední, 

Stupeň: baden, Podstupeň: baden spodní (morav), Horniny: jíl vápnitý, (písek), Typ hornin: 

sediment nezpevněný, Poznámka: vápnitý, podřadně s písky, Soustava: Karpaty, Oblast: karpatská 

předhlubeň 

Kenozoikum, Mezozoikum – Křída, Paleogén 

jílovec, pískovec [ID: 1963] 

Eratém: kenozoikum, mezozoikum, Útvar: křída, paleogén, Oddělení: křída svrchní, 

paleocén, eocén, Suboddělení: senon, paleocén spodní, paleocén svrchní, eocén spodní, eocén 

střední, eocén svrchní, Souvrství: podmenilitové, Člen: třinecké, Poznámka: šedé, zelenošedé 

tmavé skvrnité místy vápnité jílovce, podřadně pískovce, Horniny: jílovec, pískovec, Typ hornin: 

sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, 

Jednotka: ždánická jednotka, podslezská jednotka, Poznámka: vnější západní Karpaty  

 
Obrázek 2: Geologická mapa Ludgeřovic s legendou (Zdroj: www.geology.cz) 

 

3.2 Pedologické poměry 

Z hlediska půd zde mají největší rozsah luvizemní hnědozemně (často slabě 

oglejené) na sprašových hlínách. V malém měřítku jsou zastoupeny hnědozemě na 

sprašových hlínách v okolí Sudic. Méně rozšířené jsou primární pseudogleje a 

pseudoglejové luvizemě. V nivě Opavy zaujímají velké plochy hlinité glejové fluvizemě a 
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v bývalých ramenech na zamokřených plochách gleje a močálové půdy. Při okrajích nivy 

Opavy se lokálně vyskytují organozemě. (Lišková, 2006) 

3.3 Geomorfologické poměry 

Území je tvořeno převážně mírně zvlněnou pahorkatinou, ovlivněnou činností 

ledovce s typickými oblými tvary reliéfu. Působením ledovcových mas docházelo 

k obrušování terénu, přenosu materiálu na velké vzdálenosti a jeho nahromadění v čelní 

ledovcové moréně. Celé Hlučínsko bylo zaledněno pevninským ledovcem dvakrát, a to 

Halštrovským (před 400 000 lety) a mladším sálským zaledněním (před 100 000 lety). 

Nejmladší pevninské zalednění již do této oblasti nezasáhlo. (Lišková, 2006) 

Modelování terénu se mimo jiné zúčastnila i činnost větru a vodních toků.  

V rámci geomorfologického členění dle Demka (1987) patří Hlučínsko do provincie 

Středoevropská nížina, soustavy Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina a celku 

Opavská pahorkatina. 

Ludgeřovice spadají do oblasti Opavské pahorkatiny, kterou dále můžeme členit na 

podcelky a okresky. Zde se Ludgeřovice řadí do podcelku Hlučínské pahorkatiny a 

okresku Vřesinské pahorkatiny. 

Vřesinská pahorkatina – jedná se o východní část Hlučínské pahorkatiny, plochá 

pahorkatina na sedimentech pleistocenního kontinentálního zalednění a sprašových hlínách 

tvořena periglaciálním reliéfem a široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami, 

úvalovitými a neckovitými, často suchými asymetrickými údolími a velmi četnými 

holocénními údolími a svahovými stržemi. Významné body Davídka 274 m a Rožkovec 

261 m. 2. -3. vegetační stupeň, málo zalesněná, převážně smrkovými porosty s bukem, 

místy borovými porosty, v nižších polohách i dubovými. (Demek, 1987) 

3.4 Hydrologické poměry 

Celé území Hlučínska je odvodňováno řekou Odrou a náleží území Baltského moře. 

Nejznámějším a nejdelším vodním tokem je úsek řeky Opavy mezi Kravařemi a Hlučínem. 

Vodní toky mají převážně malý spád a bez regulačních zásahů by bohatě meandrovaly. 

Většina toků prošla regulací hlavně s pomocí lomového kamene a betonu. Povrchová voda 

zde bývá často znečištěna vodou z kanalizace, hlínou z okolních polí, apod. Toky jsou 

proto biologicky, funkčně i esteticky znehodnoceny. Mezi nejčistší tok zde patří 
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Oldřišovský potok nad Sudicemi, Jasénka nad soutokem s Opavou a Štěpánka v nivě 

Opavy. (Koutecká, 2004) 

Přes Ludgeřovice se táhne potok se stejnojmenným názvem (Ludgeřovický potok), 

který se vlévá do řeky Odry. Potok je silně znečištěn splaškovou vodou, která do něj 

vytéká. Na k obci přiléhajícím okraji Ludgeřovického lesa se rozkládá kaskáda 5 rybníků. 

Tyto rybníky nespadají do vlastnictví obce, ale patří soukromníkům. Rybníky slouží 

hlavně k chovu ryb. 

3.5 Klimatické poměry 

Podnebí území je dáno zeměpisnou polohou, polohou vůči pevninským a oceánským 

vlivům Atlantického oceánu, nadmořskou výškou a typem zemského povrchu. Podle 

Quitta, 1975 (viz. Tabulka 1) spadají Ludgeřovice do mírně teplé oblasti MT10. Podnebí je 

zde mírně teplé až teplé.  

Velký vliv na podnebí oblasti má otevřenost území širokou rovinou k severu a 

sousedství Hrubého Jeseníku a Beskyd na jihozápadě. Sousedství Hrubého Jeseníku 

způsobuje srážkový stín. Vliv Slezské nížiny a její otevřenost k severu způsobuje 

chladnější jaro a teplejší podzim. Díky charakteru reliéfu zde není vzácností výskyt mlh a 

teplotních inverzí.  

Nejbližší meteorologickou stanicí je Opava. Zde byla naměřena průměrná roční 

teplota 8,2°C, průměrné roční srážky 620 – 810 mm a je zde 140 – 160 srážkových dní. 

Meteorologická stanice Opava byla založena v roce 1874. (Demek, 1992) 
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Tabulka 1: Klimatické charakteristiky (Zdroj: Quitt, 1975) 

Klimatické 

charakteristiky 

MT10 Klimatické 

Charakteristiky 

MT10 

Počet letních 

dnů 

40 - 50 Průměrná 

teplota v říjnu 

7 - 8 

Počet dnů 

s průměrnou 

teplotou 10°C a více 

140 -160 Počet 

průměrných dnů se 

srážkami 1 mm a více 

100 - 120 

Počet 

mrazových dnů 

110 - 130 Srážkový úhrn 

ve vegetačním období 

400 - 450 

Počet 

ledových dnů 

30 - 40 Srážkový úhrn 

v zimním období 

200 - 250 

Průměrná 

teplota v lednu 

-2 - -3 Počet dnů se 

sněhovou pokrývkou 

50 - 60 

Průměrná 

teplota v červenci 

17 - 18 Počet 

zamračených dnů 

120 - 150 

Průměrná 

teplota v dubnu 

7 - 8 Počet jasných 

dnů 

40 - 50 

 

3.6 Živá příroda. 

3.6.1 Fytogeografická charakteristika 

Flora převážné části Hlučínska (tzn. celku Opavská pahorkatina, resp. Hlučínská 

pahorkatina) náleží do fytogeografické oblasti mezofytikum (oblast temperatního – 

mírného pásma a opadavého listnatého lesa), fytogeografického obvodu Českomoravské 

mezofytikum, fytogeografického okresu Slezská pahorkatina, podokresu Opavská 

pahorkatina. Vegetaci tohoto okresu lze charakterizovat jako jednotvárnou, odpovídající 3. 

suprakolinnímu vegetačnímu stupni (kopcovina). Podle Zlatníka se jedná o 3.-4. vegetační 

stupeň dubo-bukový, resp. dubo-jehličnatý, na plochých až svažitých terénech, chudých až 

živných stanovištích. (Koutecká, 2004) 
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3.6.2 Potenciální přirozená vegetace a vegetace současná  

Východní část Hlučínska, která je ovlivňována vlhkým klimatem Ostravské pánve, 

by byla prorostlá společenstvy acidofilních bučin a jedlin svazu Luzulo-Fagion, a to 

podmáčenou dubovou bučinou asociace Carici brizoidis-Quercetum. Společenstvo je 

tvořeno původně smíšenými vícepatrovými porosty s dubem letním, bukem lesním (Fagus 

sylvatica), břízou bělokorou a pýřitou, topolem osikou, jeřábem ptačím, habrem obecným, 

lípou srdčitou a olší lepkavou. V historicky nedávné době tvořila svou podstatnou část i 

jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém patru rostou bez černý a bez hroznatý (Sambucus 

racemosa), krušina olšová a ostružníky. Pro bylinné patro jsou typické porosty ostřice 

třeslicovité, dále se vyskytují např. pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), brusnice 

borůvka, netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pitulník žlutý (Galeobdolon 

luteum), papratka samičí (Athyrium felix-femina) a další. (Koutecká, 2004) 

Celé Hlučínsko je velmi výrazně ovlivněno lidskou činností. K nejrozsáhlejším 

změnám vegetačního krytu docházelo od 17. století v souvislosti s rozvojem nejen 

zemědělství, ale i průmyslu, hornictví a sídel, a to i v navazujícím Ostravsku. Zvýšená 

poptávka po dřevě způsobila zmenšování rozlohy lesů a také závažnou měrou zasáhla do 

jejich druhové skladby. Jejich druhová skladba tak odpovídá potenciální přirozené vegetaci 

jen částečně – jedná se převážně o kulturní lesy. V posledních dvou desetiletích se začíná 

v lesích hospodařit citlivěji – obnovní prvky mívají menší výměru a při zalesňování jsou ve 

větší míře používány listnaté dřeviny. Téměř ve všech porostech jsou zachovány enklávy 

s druhovou skladbou, která alespoň částečně odpovídá přirozené vegetaci dané lokality. 

Pro zvýšení biodiverzity prostředí má velký význam mimoletní zeleň, a to nejen 

v podobě mezí a remízků, ale i např. jako přirozená společenstva tzv. pionýrských dřevin, 

která zarůstají dotěžené pískovny, neobhospodařované pozemky a jiné opuštěné plochy. 

Pro krajinný ráz odlesněných území mají stěžejní význam linie stromů podél cest. 

V Ludgeřovicích cesty lemují převážně lípy srdčité (Tilia cordata), které však v poslední 

době značně ubyly, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu je bylo nutné skácet. Podstatné je, 

že lokálně naopak došlo k zvýšení množství zeleně v krajině při tvorbě územního systému 

ekologické stability výsadbou biokoridorů. Přirozenou náhradní vegetací za původní lesní 

společenstva jsou louky a pastviny. (Koutecká, 2004) 
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3.6.3 Zoogeografická charakteristika 

Fauna Hlučínska náleží do provincie listnatých lesů, v níž leží v přechodné zóně 

mezi úsekem českým a podkarpatským – východní hranice přechodné zóny zde prochází 

v souběhu s nivou Odry. (Koutecká, 2004) 

3.6.4 Fauna 

Na základě dominantních krajinných formací můžeme na Hlučínsku rozlišit několik 

charakteristických ekosystémů, na něž jsou specificky vázány různé druhy bezobratlých a 

obratlovců. Jsou to lesní biotopy, louky a biotopy vodní. Biologicky hodnotná jsou také 

některá stanoviště vytvořená člověkem. (Koutecká, 2004) 

Na území Ludgeřovic můžeme pozorovat i různé druhy ohrožených živočichů.  

Ohrožené druhy:  Z bezobratlých živočichů zde byl pozorován otakárek fenyklový 

(Papilio machaon), bělopásek topolový (Limenitis populi), batolec duhový (Apatura iris). 

Z obojživelníků a plazů se zde vyskytují ropucha zelená (Bufo viridis) a ropucha obecná 

(Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix). Ptáci - strakapoud prostřední (Dendrocopos 

medius), ťuhýk obecný (Lanius exubitor), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), koroptev 

polní (Perdix perdix). Ze savců můžeme vidět veverku obecnou (Sciurus vulgarit). 

Silně ohrožené druhy: Z obojživelníků a plazů zde můžeme vidět rosničku zelenou 

(Hyla arborea), skokana zeleného (Rana esculenta), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), 

ještěrku živorodou (Lacerta vivipara), slepýše křehkého (Angius fragilit). Ptáci - čáp černý 

(Ciconia nigra), křepelka polní (Coturnic coturnix). Savci - netopýr černý (Barbastella 

barbastelus), netopýr velký (Myotis mylis). 

Kriticky ohrožené druhy: Dosud nebyl žádný kriticky ohrožený živočich v této 

lokalitě zpozorován, ojedinělý je zde akorát výskyt zmije obecné (Vipera berus) 
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4 Historie obce a LANDUSE 

Archeologické nálezy prokázaly osídlení v katastru obce již z období neolitu až doby 

bronzové. První písemná zmínka o Ludgeřovicích se dochovala v latinsky psané listině 

landeckého pana Sifrida Baruta z 28. 1. 1303, kde je mezi svědky uveden i dědičný fojt 

z Rudgersdorfu – jeho jméno je tedy prvním písemným svědectvím o existenci obce 

(tehdejší název Ludgeřovice se odvozuje od Rudgera, dědičného fojta v Hlubčicích 

v letech 1278 – 1281, jemuž se založení vsi přisuzuje). Její obyvatelé se živili prací v lese a 

jeho postupným klučením na zemědělskou půdu. (www.ludgerovice.cz) 

Zásadní pro rozvoj obce byl objev uhlí na Landeku v roce 1780 a zahájení jeho 

dobývání o dva roky později. Obyvatelé začali tedy za prací docházet do černouhelných 

dolů a hutí v Ostravě. (www.ludgerovice.cz) 

Samotná krajina se nijak zvlášť v průběhu času nezměnila. Ubylo jen pár akrů orné 

půdy, která byla využita na výstavbu rodinných domků. Při srovnání mapy z roku 1954 

s aktuální  mapou nebyly zaznamenány žádné zásadní změny ve vývoji průmyslové 

krajiny.  

V současnosti většina pracujících obyvatel obce dojíždí za prací do okolních větších 

měst. Dnes je v obci velmi malé procento zemědělců, kteří zde obhospodařují pole a 

většinu těchto pozemků si pronajímají od soukromých vlastníků. Lesnictví v obci je stále 

zatím ještě aktivní, většina malých lesů je v soukromém vlastnictví a těžbu dřeva si 

majitelé provozují pro vlastní potřeby. V lesích spadajících pod lesní správu dochází 

k běžné těžbě dřeva, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon). 
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5 Metodika 

Na území obce Ludgeřovic byla provedena inventarizace městské veřejné zeleně. 

K určování druhů bylo využito knih Stromy a keře od Ulricha Heckera, Jehličnaté a 

listnaté dřeviny naších zahrad a parků od Jaroslava Koblížka, Jehličnaté stromy a keře od 

Mirka Mojžíška, Encyklopedie stromy a keře od Nico Vermeulena a Příroda Hlučínska od 

Věry Koutecké a spol. Dále jsem využila dvou zahraničních publikací Rothmaler- 

excursionsflora von Deutschland od Eckeharta J. Jägera a Native Trees of the Midwest od 

Sally S. Weeks a spol. 

Během inventarizace byly pořízeny digitální fotografie fotoaparátem typu Casio EX-

Z16. 

Inventarizace byla provedena v celé obci, i v její části Vrablovec. Pro lepší orientaci jsem 

si rozdělila zeleň v obci na lesní a mimolesní, hlavním předmětem výzkumu je zeleň 

mimolesní, která se dále člení ještě na rozptýlenou a liniovou zeleň. Zeleň v obci jsem si 

dále rozdělila do pěti hlavních skupin. Liniová zeleň tvořící součást místní komunikace, 

veřejná zeleň na obecních pozemcích, liniová zeleň lemující Ludgeřovický potok, 

neveřejnou zeleň na soukromích pozemcích a významné solitérní druhy v obci. V terénu 

jsem použila mapu obce v měřítku 1:10 000. Dřeviny jsem určila přímo na místě, 

jednotlivé druhy dřevin byly zapsány dle ulic či specifických míst do notesu a následně 

vyznačeny do katastrální mapy v tištěné i elektronické formě. 

5.1.1 Metody zpracování dat 

Všechna data byla zpracována pomocí počítačových programů. V první řadě jsem si 

stáhla mapu obce v elektronické podobě a zaznačila do ní v programu Malování místa 

s vyskytující se zelení. Následně jsem v  Microsoft Excel vytvořila jednoduché tabulky se 

seznamem zeleně v obci, které jsem rozčlenila na seznam druhů náletových dřevin, 

jehličnatých dřevin, ovocných dřevin a seznam dřevin okrasných. Pro ujasnění vlastnictví 

jednotlivých míst, aby bylo možné říct, kdo má povinnost se o příslušnou zeleň starat, jsem 

si vyhledala přes katastr nemovitostí a katastrální mapy čísla parcel, na kterých se příslušná 

zeleň nachází, a dále tyto čísla ověřila v registru pro nahlížení do katastru nemovitostí.  
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5.2 Metodika hodnocení stavu dřevin 

Hodnocení stavu dřevin bylo provedeno vizuální metodou nadzemních částí rostlin. 

Nebyla využitá žádná speciální metoda, pro kompletní posouzení zdravotního stavu, ani 

proveden podrobnější průzkum dřevin. Na komplexnější posouzení zdravotního stavu 

dřevin v obci bych ráda navázala v diplomové práci.  

Obec si nechává vypracovávat odborné dendrologické posudky k jednotlivým 

dřevinám a to většinou z důvodů podezření, že by dřeviny mohly bezprostředně ohrožovat 

okolí. Tyto odborné posudky obci zpracovává RNDr. Vít Balner z Poradenské služby 

mykologie, dendrologie a ochrany přírodního prostředí Opava. 

6 Inventarizace veřejné zeleně 

6.1 Základní pojmy 

Veřejná zeleň – veřejnou (městskou) zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň (byť 

jen po určitou část dne) a to zejména zahrady, parky a sady, trávníky, záhony a zeleň na 

náměstích či ulicích včetně stromořadí (alejí) a zeleně v přenosných nádobách, jakož i 

jednotlivě rostoucí stromy a keře. (atelier.ecn.cz) 

Inventarizace zeleně – je způsob hodnocení zeleně z hlediska taxačních, popisných a 

kvalitativních údajů. Soustřeďuje se na zjištění počtu druhů a jejich zdravotního stavu na 

daném území. (Machovec, 1982) 

6.2 Dělení veřejné zeleně  

Veřejnou zeleň můžeme rozdělit několika způsoby. Podle rozmístění zeleně v rámci 

obce může zeleň rozdělit jako extravilán a intravilán. 

Extravilán, pod tímto pojmem si lze představit území mimo zastavěný a souvisle 

obydlený prostor vesnic, obcí a měst. Obvykle jsou to rozsáhle plochy lesů, hájů, luk, 

mokřadů nebo i volně rostoucí hospodářsky nevyužitá zeleň. Tento typ zeleně, kromě 

svých hlavních hospodářských a ekologických funkcí, plní i funkce krajinotvorné, 

půdoochranné, vodohospodářské, rekreační, zdravotnické a estetické. (Kantková, 2009) 

Intravilán je naopak prostor uvnitř ploch zastavěných lidskými sídly. Tento druh 

zeleně posiluje funkce extravilánu a funguje i jako tlumič nadměrného hluku způsobeného 
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hlavně lidskou činností. Také je důležitý jeho vliv na čistotu ovzduší a mikroklima. 

(Kantková, 2009) 

Další možné dělení je dělení na mimolesní a lesní zeleň. 

Lesní zeleň je vysoká a střední zeleň na lesním půdním fondu, je zde zapotřebí 

odborné lesnická péče. Její dělení přesně definuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). (Stalmachová, 1996) 

Mimolesní zeleň se dále dělí na rozptýlenou a liniovou zeleň. Rozptýlená zeleň se 

definuje jako zeleň pod 0,3 ha nemající charakter hospodářského porostu a není 

předmětem lesnické péče. Poskytuje ochranu všem druhům organismu, rostou zde i vzácné 

druhy plevele, bylin, nebo dožívající odrůdy krajových ovocných dřevin. Liniová zeleň je  

zeleň kolem cest, větrolamy, břehové porosty, meze, izolační zeleň kolem zemědělských 

areálů, lemy teras. Dále se sem ještě řadí tzv. bodová zeleň, kde řadíme solitérní stromy a 

drobné shluky křovin. (Stalmachová, 1996) 

6.3 Legislativní dělení veřejné zeleně 

Zákon pojem veřejná zeleň nijak přesně nedefinuje, v §34 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích se můžeme setkat s pojmem veřejná prostranství, což jsou všechna náměstí, ulice, 

tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (Zákon 

č.128/2000 Sb.) 

Žádný zákon ani přesně nedefinuje hospodaření s veřejnou zelení. Tyto činnosti jsou 

plně v kompetenci jednotlivých územně samosprávných celků.  

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon) 

Účelem je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako 

národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech 

jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. (Zákon č. 289/1995 Sb.) 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a 

povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 
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prostředí a při využívání přírodních zdrojů. Vychází přitom z principu trvale udržitelného 

rozvoje. (Zákon č. 17/1992  Sb.) 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Upravuje účast příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců při udržování a obnově 

přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně přírodních hodnot a krás, k šetrnému zacházení s 

přírodními zdroji. (Zákon č. 114/1992 Sb.) 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §15. 

Upravuje vlastnosti vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných 

vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace. (Zákon č. 

13/1997 Sb.) 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), §34. 

Definuje pojem veřejného prostranství, kam mimo jiné řadí i veřejnou zeleň. (Zákon 

č. 128/2000 Sb.) 

6.4 Inventarizace 

Je využíváno základních údajů o dřevinách, čímž se myslí český a vědecký název 

taxonu. K tomu, aby bylo možné do porostu odborně zasahovat, je nezbytné dobře 

zkoumané území znát. K poznání a následnému odbornému posouzení slouží sadovnická 

inventarizace a klasifikace dřevin. Pro efektivní hodnocení dřevin a porostů je nutné, aby 

byly v terénu fixovány, tzn. zaměřeny a přeneseny do mapy nebo plánu v příslušném měřítku. 

Pro zakreslování a vyobrazování se využívá nejčastěji katastrálních map v měřítku 1:1000. Je 

však podmínkou stanovení míry přesnosti. V geometricky řešených sadovnických úpravách by 

neměla odchylka přesáhnout 100 mm. Při inventarizacích volně řešených sadovnických úprav 

není nutná takováto míra přesnosti, které je možno dosáhnout pouze za pomocí finančně 

nákladných geodetických přístrojů. U volně rostoucích sadovnických úprav se počítá s 

odchylkou 1 m. (Machovec, 1982) 

Je nezbytné mít k dispozici pracovní mapu oblasti, vhodnou k zakreslování, do níž se 

zakreslí pevné body pro lepší orientaci v prostoru. Pokud není v prostoru dostatek pevných 

bodů tvořených budovami, komunikacemi, atd., lze využít významné solitérní dřeviny. 

(Machovec, 1982) 

Při inventarizaci musí být každá zaměřovaná dřevina správně taxonometricky zařazena. 

V závislosti na ročním období se však může stát, že dřevinu nelze správně druhově zařadit, 
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např. u rodu Salix, kde je rozlišovacím znakem počet tyčinek v květu, je možné v období 

vegetačního klidu používat přívlastek sp. (species). (Machovec, 1982) 

Pro inventarizaci městské veřejné zeleně obce Ludgeřovic se nebudeme zabývat taxačními 

údaji, ale spíše se zaměříme na taxonomické údaje, tedy určíme druhy dřevin vyskytující 

se v oblasti. 

6.5 Vymezení a soupis dřevin  

6.5.1 Liniová zeleň tvořící součást místní komunikace 

Jedná se o veškerou zeleň dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

§15, který upravuje vlastnosti vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných 

vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace. 

Přes obec se táhne hlavní cesta Hlučínská, která se větví před kostelem sv. Mikuláše 

ve směru na obec Markvartovice a ve směru na město Hlučín. Kolem této komunikace se 

místy nacházejí lípy srdčité (Tilia cordata), (viz. Obrázek 3), ale vzhledem k jejich 

špatnému zdravotnímu stavu jsou postupně káceny, v současné době zde zůstaly pouhých 6 

jedinců a to v úseku kolem cesty u fotbalového hřiště, zhruba 39 jedinců kolem staré cesty 

směrem k cihelně na město Hlučín a několik jedinců lípy srdčité (Tilia cordata) rostoucí 

kolem ulice Lipová (viz. Obrázek 4, žluté značení). 

 
Obrázek 3: Lípy srdčité kolem hlavní komunikace Hlučínská (Autor: Adolf Vjačka) 

Druhou hlavní cestou je rychlostní silnice, která se táhne za obcí Ludgeřovice 

z města Ostravy na město Hlučín a větví se opět před chrámem sv. Mikuláše, ve dvou 

směrech na město Hlučín, jeden směr se napojuje na staru cestu Hlučínská směrem k 

cihelně, druhá část silnice pokračuje rovně nad chrámem sv. Mikuláše, třetí větev silnice 
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směruje do centra obce. Zeleň lemující tuto komunikaci je převážně náletového původu, 

kromě jehličnanů, které zde byly vysazeny záměrně. Linie porostů kolem silnice od hranic 

s Petřkovicemi směrem na centrum obce je tvořena břízou bělokorou (Betula pendula), 

dubem letním (Quercus robur), topolem černým (Populus nigra) a vrbou jívou (Salix 

capraea). Místy jsou vysazené keře tavolníku van Houteova (Spiraea x vanhouttei). 

Jehličnany tvoří hlavně, jalovec chvojka (Juniperus sabina) a místy smrk ztepilý (Picea 

abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), (viz. Obrázek 4, červené značení).  

V úseku od chrámu sv. Mikuláše ve směru zastávka Chovatelská lemují levou stranu 

cesty lípy srdčité (Tilia cordata), opět břízy bělokoré (Betula pendula), trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia), duby letní (Quercus robur), vrba jíva (Salix capraea), topol osika 

(Populus termula). Místy se mezi těmito náletovými dřevinami vyskytují i jehličnany, a to 

stromy smrku ztepilého (Picea abies), které zde byly vysazeny záměrně, porost ještě 

doplňují keře ostružiníku a maliníku (Rubus fruticosus a Rubus idaeus) a  růže šípkové 

(Rosa canina). Na pravé straně hned za křižovatkou je točna pro autobusy, kde roste javor 

mléč (Acer platanoides), bříza bělokorá (betula pendula), hloh obecný (Crataegus 

laevigata), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a 

myrobalán třešňový (Prunus cerasifera), dále cestu lemují směrem zastávce Chovatelská 

duby letní (Quercus robur), které jsou zde nově vysazeny, lípy srdčité (Tilia cordata) a u 

zastávky je vysazen keř růže svraskalé (Rosa rugosa), (viz. Obrázek 4, červené značení). 

Poslední hlavní komunikací je cesta zvaná Vrablovecká, která vede přes osadu 

Vrablovec. Tuto cestu lemují jen pár kusů třešňových stromů (Prunus sp.), (viz. Obrázek 4 

fialové značení). 

 
Obrázek 4: Vyznačená zeleň podél hlavních komunikací (Zdroj: www.google.cz/maps) 
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Obcí se táhnou úzké polní cesty, které vedou většinou přes pole a k lesům, tyto cesty 

většinou lemují linie travinného porostu, nízké dřeviny nebo jen solitérní druhy dřevin.  

Převážnou část těchto dřevin tvoří náletové a ovocné dřeviny. Ze stromového patra to je 

dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), 

vrba jíva (Salix capraea). Z keřového patra bez černý (Sambucus nigra), hloh obecný 

(Crataegus laevigata), líska obecná (Corylus Allana), keře ostružiníku (Rubus fruticosus) a 

maliníku (Rubus idaeus). Ovocné dřeviny tvoří trnka obecná (Prunus spinosa), jabloně sp. 

(Malus sp.), třešeň ptačí (Prunus spinosa). Linie těchto porostů se soustřeďují jen na 

určitých místech (viz. Obrázek 5).  

 
Obrázek 5: Vyznačená zeleň na polních komunikací (Zdroj: www.google.cz/maps) 

6.5.2 Veřejná zeleň na obecních pozemcích 

V této části se jedná o veškerou vysazenou zeleň, kterou obec provedla za účelem 

zlepšení kulturní a estetické hodnoty obce, a volně rostoucí zeleň na plochách, které obec 

vlastní. Hospodaření s touto zelení vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), §34.  

Po rekonstrukci budovy pro Českou poštu provedla obec výsadbu okrasných dřevin 

na její předzahrádku. Vysazena je zde bříza bělokorá převislá (Betula pendula ‘Youngii‘), 

zlatice prostřední (Forsythia x intermedia), vřes obecný (Caluna vulgaris), dřišťál obecný 

(Berberis vulgaris ‘antropurpurea‘), tis červený (Taxus baccata), rododendron sp., růže 

svraskalá (Rosa rugosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), magnolie sp. (Magnolie 

sp.) a borovice kleč (Pinus mugo), (viz. Obrázek 6, červené značení). 

Předzahrádka kolem obecního úřadu je upravena poměrně nedávno, vysazeny zde 

byly keříky vřesu obecného (Calluna vulgaris), břečťan popínavý (Hedera helix), 
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rododendron sp. (Rhododendron sp.), skalník hroznatý (Cotoneaster recemiflorus), tis 

červený (Taxus baccata), smrk pichlavý kultivar (Picea pungens), zerav západní kultivar 

(Thuja occidentalis), (viz. Obrázek 6, fialové značení).    

Základní škola vedle obecního úřadu má výsadbu dřevin soustředěnou v přední 

části u hlavního vchodu do budovy školy. Tvoří ji jehličnaté dřeviny jalovec chvojka 

(Juniperus sabina), jalovec obecný (Juniperus communis), smrk ztepilý (Picea abies), 

smrk pichlavý (Picea pungens), jedle obrovská (Abies grandis), zerav západní (Thuja 

ocidentalis), cypříšek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis). Listnaté dřeviny jsou 

zde zastoupeny břízou bělokorou převislou (Betula pendula ‘Youngii‘), dřišťálem 

obecným (Berberis vulgaris), cesmínou cesmínolistou (Mahonia aquifolium). Vedle 

příjezdové cesty a kolem školní budovy směrem k hřišti rostou jen náletové dřeviny lípa 

srdčitá (Tilia cordata), buk lesní (Fagus sylvatica), vrba jíva (Salix capraea), líska 

obecná (Corylus avellana) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V zadní části školy je 

hřiště, kde jsou vysazené keře svídy krvavé (Swida sanguinea), stromy zeravu 

západního (Thuja occidentalis), (viz. Obrázek 6, žluté značení). 

 
Obrázek 6: Vyznačená zeleň u pošty, obecního úřadu a školy (Zdroj: www.google.cz/maps) 

Mezi ulicí Stará a Hřbitovní se nachází zdravotní středisko, za kterým leží menší 

zatravněná plocha s výsadbou. Tato plocha sloužila pro různé obecní slavnosti. 

Z okrasných keřů je zde vysazen mochnovec křovitý (Dasiphora fruticosa), rododendron 

sp. (Rhododendron sp.), weigela květnatá (Weigela florida ‘Variegata‘), dřín obecný 

(Cornus mas), skalník hroznatý (Cotoneaster recemiflorus), tavolník japonský (Spirarea 

japonica), tavola slézovitá (Physocarpus opulifolius), svída krvavá (Swida sanguinea), 

cesmína cesmínolistá (Mahonia aquifolium). Z jehličnanů je to borovice černá (Pinus 
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nigra), jalovec chvojka (Juniperus sabina), smrk ztepilý (Picea abies), modřín opadavý 

(Larix decidua), borovice kleč (Pinus mugo) a tis červený (Taxus baccata). Z listnatých 

dřevin škumpa orobincová (Rhus typhina), javor stříbrný (Acer saccharinum), jeřáb ptačí 

(Sorbus aucuparia), habr obecný (Carpinus betulas), bříza bělokorá (Betula pendula) a 

javor mléč (Acer platanoides).  

V přední části zdravotního střediska jsou vysazeny keře pámelníku bílého 

(Symphorycarpos albus), skalníku hroznatého (Cotoneaster recemiflorus), zlatice 

prostřední (Forsythia x intermedia), planě zde roste růže šípková (Rosa canina). 

Z jehličnanů jsou zde dva vzrostlé stromy smrku ztepilého (Picea abies), zakula japonská 

(Kerria japonica ‘Picta‘) a zerav západní (Thuja ocidentalis). Z listnatých dřevin je zde 

jediný kus vrby bílé (Salix alba), (viz. Obrázek 7, červené značení). 

Vedle zdravotního střediska je malé parkoviště a obchod s potravinami, před 

obchodem rostou velké keře kaliny vrásčitolisté (Viburnum rhytidophyllum) a dřišťály 

obecné (Berberis vulgaris). Vedle vjezdu na parkoviště jsou dva kamenné květináče, 

v kterých je zasazena borovice kleč (Pinus mugo) a macešky trojbarevné (Viola tricolor).  

Dále je výsadba kolem celého parkoviště. Vysazen je zde opět dřišťál obecný (Berberis 

vulgaris), dřín obecný (Cornus mas), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), skalník 

hroznatý (Cotoneaster recemiflorus), tavolník van Hoffteův (Spiraea x ranhouttei), ruj 

vlasatá - fialový a zelený kultivar (Cotinus coggypria ‘Royal Purple‘) a weigela květnatá 

(Weigela florida). Z jehličnatých dřevin borovice černá (Pinus nigra), zerav západní 

(Thuja ocidentalis) a cypříšek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), (viz. Obrázek 7, 

fialové značení). 

 
Obrázek 7: Vyznačená zeleň kolem zdravotního střediska a obchodu s parkovištěm (Zdroj: 

www.google.cz/maps) 
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V současné době spadá hřbitov, kostel a jeho okolí i s farskou zahradou pod 

Římskokatolickou farnost Ludgeřovic, a o tyto pozemky se stará obec. 

Na hřbitově je asi 20 jedinců vzrostlých líp srdčitých (Tilia cordata), v zadní části 

hřbitova se náletem z okolí uchytil trnovník akát (Robinia pseudoakacia) a javor klen 

(Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), trnka obecná (Prunus spinosa) a 

kolem plotu se rozrůstá růže šípková (Rosa canina). Kolem celého hřbitova jsou vysazeny 

různé typy jehličnatých dřevin. Převážnou část tvoří zerav západní (Thuja ocidentalis) a 

zerav smaragdový (Thuja ocidentalis ‘Smaragd‘), místy se mísí zerav řasnatý (Thuja 

plicata ‘Zebrina‘), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), cypřišek lawsonův 

(Chamaecyparis lawsoniana), dále jsou v přední části hřbitova u hlavní cesty nově 

vysazené tisy červené (Taxus baccata), roztroušeně p celém hřbitově jalovec obecný 

(Juniperus communis), smrk pichlavý (Picea pungens). Pod lípami jsou vysazeny keře 

rododendronu sp., zimostrázu vždyzeleného (Buxus sempervirens) a cesmíny cesmínolisté 

(Mahonia aquifolium), (viz. Obrázek 10, červené značení). 

 

Okolí kostela: v přední části kostela je vysazeno několik keřů borovice horské (Pinus 

mugo) neboli kleče, za nimi keře rododendronu sp. (Rhododendron sp.), dále smrk stříbrný 

(Picea pungens), zerav západní (Thuja ocidentalis), jalovec chvojka (Juniperus sabina). Z 

každé strany vchodu do kostela je vysazen jeden strom jalovce obecného (Juniperus 

communis). Zajímavostí je zde břečťan popínavý (Hedera helix), který se pne kolem 

sloupu elektrického vedení (viz. Obrázek 8). V zadní části kostela je vysazen zimostráz 

vždyzelený (Baxus sempervirens), ptačí zob obecný (Ligustrum ovalifolium), bobkovišeň 

lékařská (Prunus laurocerasus), třešeň ptačí (Prunus avium), pustoryl věncový 

(Philadelphus coronarius) a jilm horský (Ulmus glabra) - jedná se o kultivar. Kolem 

márnice a z boční strany kostela vedle hřbitova jsou vysazeny převážně jehličnaté dřeviny 

a to jalovec čínský (Juniperus chinensis), zerav západní (Thuja ocidentalis) a cypřišek 

nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), (viz. Obrázek 10 červené značení). 
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Obrázek 8: Břečťan popínavý před chrámem sv. Mikuláše (Foto: Petra Dočkalová, červenec 2012) 

Původní výsadbu na farské zahradě prováděl svaz dobrovolných zahrádkářů obce 

Ludgeřovic, v dnešní době se o tuto plochu stará obec. Plocha je oplocená jen z části, takže 

je zde volný přístup. Přední část farské zahrady byla do nedávna tvořena soustavou 

náletových dřevin. Z těchto dřevin, zde zůstal jen jediný strom lípy srdčité (Tilia cordata) a 

břízy bělokoré (Betula pendula) a to z důvodů kopaní kanalizačního potrubí. Zbytek 

zahrady je tvořen převážně ovocnými dřevinami a to zejména jabloněmi sp. (Malus sp.), 

jedná se o poměrně staré odrůdy. Z ovocných dřevin zde roste ještě slivoň obecná (Prunus 

insititia) a třešeň ptačí (Prunus avium). Uprostřed zahrady rostou čtyři stromy ořešáku 

královského (Juglans regia) a kolem oplocení u hlavní cesty jsou vysázeny různé druhy 

jehličnatých i listnatých dřevin. Z jehličnanů borovice černá (Pinus nigra), jalovec chvojka 

(Juniperus sabina), jalovec čínský (Juniperus chinensis), zerav západní (Thuja ocidentalis) 

a tis červený (Larix decidua), (viz. Obrázek 9). Z listnatých dřevin je zde zastoupen 

rododendron sp. Za oplocením farské zahrady kolem cesty jsou vysazeny keře růží (Rosa x 

hybrida), (viz. Obrázek 10, červené značení).  
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Obrázek 9: Jehličnatých dřeviny na farské zahradě (Autor: Petra Dočkalová, červenec 2012) 

Za zastávkou U kostela ve směru Ostrava leží louka, celá plocha je zatravněná, jen 

v zadní části pod hlavní cestou ji lemuje linie náletových dřevin, bez černý (Sambucus 

nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), topol černý (Populus 

nigra), habr obecný (Carpinus betulas), topol osika (Populus termula), růže šípková (Rosa 

canina). Rozrůstá se zde i jeden druh ovocné dřeviny a to trnka obecná (Prunus spinosa), 

(viz. Obrázek 10, fialové značení). 

 
Obrázek 10: Vyznačená zeleň kolem hřbitova, kostela, farské zahrady a louky (Zdroj: 

www.google.cz/maps) 

Na ulici Hlučínská za fotbalovým hřištěm stojí panelový dům, kolem kterého 

výsadbu původně prováděla obec, dnes předzahrádku domu ošetřují jeho nájemníci. Z 

jehličnatých dřevin zde vysadili borovici černou (Pinus nigra), borovici vejmutovku 

(Pinus strobus), borovice kleč (Pinus mugo), modřín opadavý (Larix decidua), smrk 

ztepilý (Picea abies), jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), jalovec chvojku (Juniperus 

sabina), jedli bělokorou (Abies alba). Z listnatých se zde nachází javor mléč (Acer 

platanoides), javor klen (acer pseudoplatanus), šeřík obecný (Syringa vulgaris), zlatice 



Petra Dočkalová: Hodnocení stavu veřejné zeleně 

 

- 26 - 

 

prostřední (Forsythia x intermedia), škumpa orobincová (Rhus Tylina), ořešák královský 

(Juglans regia), javor jasanolistý (Acer negundo), dále bříza bělokorá (Betula pendula), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a třešeň ptačí (Prunus avium). Poslední čtyři listnaté 

druhy se zde však pravděpodobně uchytily náletem z okolí. Kolem chodníku před domem 

jsou vysazeny keře ptačího zobu (Ligustrum vulgare), který zde tvoří živý plot (viz. 

Obrázek 12, červené značení).  

Za panelovým domem se nacházejí dvě fotbalová hřiště, hřiště v zadní části je 

posypáno škvárou (viz. Obrázek 11), toto hřiště není používáno a kolem něj se rozrůstají 

různé druhy náletových dřevin. Rozrůstá se zde třešeň ptačí (Prunus avium), líska obecná 

(Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), vrba bílá 

(Salix alba), lípa srdčitá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa). V trávě a mezi 

těmito dřevinami se pne ostružiní (Rubus fruticosus) a hojně se zde rozrůstá křídlatka 

japonská (Reynoutria japonica) a svída krvavá (Swida sanguinea). Kolem hlavního hřiště, 

které je zatravněno a upraveno pro fotbalová utkání, je jen v přední části vysazena linie 

cypřiše lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), (viz. Obrázek 12 fialové značení). 

 
Obrázek 11: Staré fotbalové hřiště (Autor: Petra Dočkalová, červenec 2012) 
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Obrázek 12: Vyznačená zeleň kolem obytné zóny a kolem fotbalového hřiště (Zdroj: 

www.google.cz/maps) 

6.5.3 Liniová zeleň lemující Ludgeřovický potok 

Všechna zeleň nacházející se na březích podél vodního toku spadá pod správu 

povodí Odry a ta má i povinnost dle zákona č.244/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů tyto břehové porosty udržovat. Tento zákon říká do jaké vzdálenosti od břehové 

čáry je povodí povinno se o tyto porosty starat, toto ujednání nalezneme v § 49 odstavci č. 

2c. Ludgeřovický potok je drobný vodní tok a zde je tedy ustanovena vzdálenost 

maximálně do 6 m od břehové čáry. 

Celý Ludgeřovický potok se táhne podél ulice Na návsi, ale břehové porosty se 

nenacházejí podél celého toku, jsou soustředěny jen na určitých místech. 

První soustava dřevin, která se nachází na březích Ludgeřovického potoka, se táhne 

ulicí zvanou U potoka. Jedná se o náletové dřeviny, potok zde místy lemuje, avšak nijak 

bohatě, olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix caprea), ořešák královský (Juglans 

regia), (viz. Obrázek 13, červené značení). 

Další zájmové místo se nachází zhruba v polovině ulice Na návsi mezi ulicemi Malá 

a Uzavřená. S úspěchem se zde rozrůstá škumpa orobincová (Rhus typhina) a svída krvavá 

(Cornus sanguinea), která zde tvoří živý plot mezi cestou a potokem. Posledním keřem je 

zde šeřík obecný (Syringa vulgaris). Rostou zde i tři druhy jehličnanů, které zde byly 

vysazeny záměrně. Jedná se o modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies) 

a tis červený (Taxus baccata). Vedle svídy roste mladá vrba bílá (Salix alba) jako jediný 

jedinec. Na opačné straně potoka, sousedící již se zahradou soukromého pozemku, je řada 
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již vzrostlých olší lepkavých (Alnus glutinosa), mezi nimi se nacházejí břízy bělokoré 

(Betula pendula), (viz. Obrázek 13, fialové značení). 

 
Obrázek 13: Vyznačená zeleň kolem Ludgeřovického potoka (Zdroj:www.google.cz/maps) 

Posledním místem, kde se nacházejí břehové porosty kolem potoka, začíná za ulicí 

U statku a odtud se táhne podél celého fotbalového hřiště. Porosty začínají vzrostlými duby 

letními (Quercus robur), mezi kterými se mísí pouhé dva jedinci břízy bělokoré (Betula 

pendula). Dále se již mísí různé druhy dřevin, které se zde rozrostly samovolně. Hojně se 

zde rozrůstá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) na kterém parazituje jmelí bílé (Viscum 

album), dále vrba bílá (Salix alba), mezi nimi se mísí hloh obecný (crategus laevigata), 

třešeň ptačí (Prunus avium), po které se plazí loubinec popínavý (Parthenocissus inserta). 

Mísí se zde i líska obecná (Corylus avellana), šeřík obecný (Syringa vulgaris) a ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare). V zastoupení jednoho jedince se zde uchytil javor babyka 

(Acer campestre) a jediný jedinec zeravince japonského (Thujopsis dolabrata). Za 

fotbalovým areálem pod obytnou zónou se dále ještě rozrůstají břízy bělokoré (Betula 

pendula), opět je zde vidět jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).  Zhruba 1 m za břehovým 

okrajem rostou smrky ztepilé (Picea abys), které zde byly již vysazeny záměrně a taktéž i 

jalovec chvojka (Juniperus sabina), (viz. Obrázek 14).  
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Obrázek 14: Vyznačená zeleň kolem Ludgeřovického potoka u hřiště (Zdroj: www.google.cz/maps) 

6.5.4 Neveřejná zeleň  

V obci se nacházejí pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví fyzických či 

právnických osob a tyto osoby mají i povinnost tyto plochy udržovat. Tyto parcely nejsou 

nijak ohraničeny a jsou volně přístupny. 

Ve dvou případech se jedná o staré pískovny původně určené k těžbě. Dnes jsou tyto 

plochy zarostlé různými druhy náletových dřevin. První z pískoven se nachází nad ulicemi 

Na mokřinách a Myslivecká (viz. Obrázek 16). Většina dřevin se zde uchytila náletem, ale 

postupně zde majitel začal vysazovat i další druhy jehličnatých dřevin a pískovna je dnes 

skoro zcela zarostlá (viz. Obrázek 15). Po té, co zde nechal majitel vybudovat zastřešené 

posezení, pískovnu pronajímá pro různé akce. Z původních dřevin je zde bříza bělokorá 

(Betula pendula), dub letní (Quercus robur), vrba jíva (Salix capraea), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), třešeň ptačí (Prunus avium), slivoň obecná (Prunus insitita), líska obecná 

(Corylus avellana), jabloně sp. (Malus sp.), z jehličnatých je to převážně borovice lesní 

(Pinus strobus), modřín opadaví (Larix decidua) a smrk ztepilý (Picea abies), který zde 

majitel vysadil záměrně, většina těchto stromů je malého vzrůstu. 
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Obrázek 15: Pískovna na mokřinách (Autor: Petra Dočkalová, duben 2013) 

 

 
Obrázek 16: Pískovna na Mokřinách (Zdroj: www.google.cz/maps) 

Druhá z pískoven je vedle ulice Lipová (viz. Obrázek 17). Tato pískovna je již zcela 

zarostlá a vzhledem k umístění a jejímu vyhloubení je zde dobrý úkryt pro okolní zvěř. 

Problém, který zde ale nastává, je vzniklá černá skládka v údolí pískovny. S úspěchem se 

zde rozrůstá dub červený (Quercus rubra), bříza bělokorá (Betula pendula), líska obecná 

(Corylus avellana), lípa srdčitá (Tilia cordata) a borovice lesní (Pinus sylvestris). 

 
Obrázek 17: Pískovna na ulici Lipová (Zdroj: www.google.cz/maps) 
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Dalším takovým pozemkem je starý Svazarm, který byl v minulosti využíván jako 

cvičiště pro psy (viz. Obrázek 18). Dnes majitel plochu udržuje částečně a místy si zde 

okolní zvěř vytváří úkryty. Převážnou část dřevin tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

spolu s dubem letním (Quercus robur), méně zastoupena dřevina je zde bříza bělokorá 

(Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus) a vrba jíva 

(Salix capraea). Pod olšemi se rozrůstají keře ostružiní (Rubus fruticosus). 

 
Obrázek 18: Bývalý SVAZARM (Zdroj: www.google.cz/maps) 

6.5.5 Významné solitérní druhy v obci 

Jediným stromem, který je zapsán jako památkově chráněný strom v obci, je Janova 

lípa stojící na ulici Slepá ve svahu v zahradě u rodinného domu (viz. Obrázek 20, červené 

označení). Jedná se o lípu malolistou (Tilia cordata), obvod jejího kmene činí 380 cm, 

výška stromu je 25 m, šířka koruny 11m a výška koruny 23,5 m. Stáří stromu je odhadnuto 

na 180 let.  K Janové lípě se neváže žádná zajímavá legenda, její název je odvozen od 

jména statkáře, kterému pozemek, na němž lípa stojí, kdysi patřil.  Lípa je stále v relativně 

vitálním stavu, nicméně v nedávné době na ní byly provedeny opatření kvůli praskajícím 

větvím a lípa musela být odborně zpevněna řetězy.   

Na ulici Na návsi vedle hřiště, (viz. Obrázek 20, fialové označení), je zajímavostí 

velká vrba bílá (Salix alba). Tento strom není prozatím uveden jako památkově chráněný 

strom, ačkoliv z předběžných odhadů se jedná o největší vrbu v regionu. Odhadovaný věk 

tohoto vzrostlého stromu je kolem 120 let, nicméně vzhledem k faktorům, které její růst 

značně ovlivňují, se stáří tohoto jedince velmi těžko odhaduje.  Fotografie je zhruba z roku 

okolo 1950, vlevo je vidět koruna tohoto stromu (viz. Obrázek 19). Vrba je již uvnitř 

kmene dutá, začíná ji obrůstat houba ohňovec obecný (Phellinus igniarius), způsobující 

hnilobu stromu. Obvod kmene je 640 cm, a měřen byl pouhých 30 cm od země, nad touto 

výškou se začíná kmen větvit. Ve výšce 1,3 m od země, kde by se správně měl obvod měřit 
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má vrba 770 cm. Pravděpodobně se jedná o tzv. ladovskou vrbu, která byla ve svém mládí 

seřezávána kvůli jejímu proutí. 

 
Obrázek 19: Koruna vrby bílé (Foto: autor neznámý) 

 

 
Obrázek 20: Vyznačení Janové lípy a vrby u hřiště (Zdroj: www.google.cz/maps) 
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7 Hodnocení stavu veřejné zeleně 

Zeleň je v osídlené krajině nezbytná z důvodů zdravotních, hospodářských, 

výchovných i estetických.  

Zeleň je nesmírně důležitým hygienickým činitelem v sídlištích i ve volné krajině. 

Ovlivňuje vlhkost, pohyb i čistotu vzduchu, tepelný režim, omezuje množství 

choroboplodných bakterií a jejich rozšiřování, tlumí hluk a uklidňuje nervovou soustavu 

člověka. S vlhkostí a teplotou souvisí proudění vzduchu, a s tím i provětrávaní měst. 

Vhodným rozmístěním porostů, hlavně na návětrné straně zájmového území města, 

můžeme provětrávání podle potřeby zvýšit nebo zmírnit. Porosty také zachycují velké 

množství prachu, na němž jsou chemicky nebo mechanicky poutány i některé škodlivé 

plyny. Rostliny také znatelně ovlivňují teplotu. Jsou schopny absorbovat tepelné záření a 

při snížené teplotě ovzduší je zase vydávat. Dřeviny mají obrovský význam při tlumení 

hluku. (Jansa et al., 1961) 

Hospodářský význam zeleně je v souladu s její hygienickou funkcí, jelikož 

zlepšením klimatických a mikroklimatických podmínek získáváme vhodné předpoklady i 

pro kulturní rostliny. Nejdůležitějším činitelem jsou lesy, významně ovlivňují klimatické 

poměry a mají rozhodující význam pro hospodářství. Zabezpečují úrodnost polí, bez nich 

by se pole změnilo v poušť. Zalesňováním se také účelně využije ploch, které jsou pro 

zemědělství nevhodné, například na prudších stráních a kamenitých pahorkatinách. I malé 

roztroušené remízky plní svůj estetický, hospodářský i rekreační úkol. (Jansa et al., 1961) 

Krásné, upravené prostředí má obrovský význam výchovný a tříbí vkus potřebný ke 

zvýšení naší kulturní úrovně.  Krajina a sídliště bez porostů je pustá a bezútěšná, dřeviny 

jsou tedy nejlepším doplňkem v městské i volné krajině, tvoří tak přechody mezi 

nesourodými stavbami, tlumí jednotvárnost a strohost, zastírají nepěkná zákoutí a různé 

nedostatky staveb. Příznivě tak ovlivňují celkový vzhled krajiny. (Jansa et al., 1961) 

7.1 Současný stav zeleně v obci 

Stav zeleně v obci je v celku uspokojující s menšími nedostatky. Obec se o zeleň 

stará relativně dobře, trávníky jsou udržované, na začátku sezony jsou dřeviny mající 

estetickou funkci patřičně upravovány a ošetřovány, dřeviny ve špatném zdravotním stavu 



Petra Dočkalová: Hodnocení stavu veřejné zeleně 

 

- 34 - 

 

postupně odstraňovány, nebo patřičně ošetřeny a dřeviny lemující hlavní komunikaci jsou 

dle potřeb prostříhávány.  

Upozornit by se mělo na seschlý strom (viz. Obrázek 21), nacházející se v břehovém 

porostu kolem Ludgeřovického potoka na ulici Na návsi v úseku mezi ulicemi Malá a 

Uzavřená. Strom je zcela suchý, bez známek pokusu o regeneraci. Strom stojí naproti 

rodinného domu a mohlo by hrozit zřícení tohoto jedince přímo na dům.  

 
Obrázek 21. Seschlý strom na ulici Na návsi (Foto:Petra Dočkalová, červenec 2012) 

Co se týče neveřejné zeleně, která se stala předmětem průzkumu, věnovala bych 

značnou pozornost pískovně nacházející se na ulici Lipová. Lidé z okolí v jejím údolí 

vytvořili rozsáhlou černou skládku (viz. Obrázek 22), která může způsobit kontaminaci 

půdy a tak i podzemních vod a tvoří také značný problém pro okolní zvěř, která zde hledá 

útočiště.  

 
Obrázek 22: Černá skládka (foto: Adolf Vjačka) 
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8 Management a návrh úprav 

Hlavním cílem veškeré údržby veřejné zeleně je zlepšení všech významných 

ekologických funkcí. Každá zeleň potřebuje periodickou a pravidelnou údržbu, která je 

dána především biologickou podstatou života rostlin. Náplň údržby veřejné zeleně 

zahrnuje údržbu travnatých ploch, zakládání trávníků, kácení a zdravotní řez stromů, řez 

živých plotů, výsadba dřevin včetně údržby, likvidace vytrvalých plevelů, odvoz odpadů ze 

zeleně, řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin, kácení stromů včetně 

kácení ve ztížených podmínkách, mulčování hnojení, plošné úpravy terénu a doplnění 

zeminy, ochrana a údržba památkově chráněných stromů. (Supuka 1995) 

Běžné ošetření a sezónní úpravy obec může provádět automaticky, bez jakéhokoliv 

povolení či dendrologického posudku. Před zahájením náročnějších úprav jako celkové 

odstranění určitých typů dřevin si obec nechává vypracovat dendrologický posudek, zda 

může jednotlivé dřeviny trvale odstranit. Pro revitalizace zeleně a sadovnické úpravy si 

obec nechává vypracovávat projekty a následně je zadává zahradnickým firmám. Drobnou 

výsadbu a údržbu zeleně v obci dobrovolně po dohodě se zastupitelstvem obce provádí 

český svaz zahrádkářů. V minulosti se tato organizace starala o většinu zeleně v obci. 

8.1 Plánované projekty obce 

V současné době obec chystá jednu revitalizaci zeleně a to na místním hřbitově a 

jednu sadovou úpravu na autobusové zastávce u hřiště ve směru Ludgeřovice kostel, pro 

tyto projekty má již vypracovaný kompletní plán.  V plánu je ještě jeden projekt, na 

vybudování kruhového objezdu na křižovatce před kostelem sv. Mikuláše, k tomu to 

projektu také spadá výstavba na louce za zastávkou u Kostela ve směru Ostrava město a 

úprava bývalé farské zahrady na odpočinkovou zónu. Pro revitalizaci farské zahrady 

prozatím obec nemá ještě stanovený žádný návrh.  

Projekt na revitalizaci zeleně na hřbitově v Ludgeřovicích, byl zpracován už v únoru 

roku 2011 Ing. Andreou Ambrožovou, která zhotovila kompletní plán i s celkovou 

cenovou kalkulací. Celý projekt obsahuje popis řešeného území, technickou zprávu pro 

kácení, dendrologický průzkum, technickou zprávu pro novou výsadbu a schéma. 

Dendrologický průzkum, při kterém, byl sledován hlavně zdravotní stav dřevin, byl 

proveden na všech dřevinách, které se na hřbitově nacházejí, průzkum provedla Ing. 
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Andrea Ambrožová s Ing. Kristiánem Kornerem. Ve výsledku bylo označeno k odstranění 

celkem 7 jedinců líp srdčitých (Tilia cordata), 47 jedinců zeravu západního (Thuja 

ocidentalis), 7 jedinců jalovce obecného (Juniperus communis), 3 jedince jasanu ztepilého 

(Fraxinus excelsior), jediný strom javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a skupinka dřevin, 

které mají výšku nad 1m.  

Následně byly navrhnuty nové sadové úpravy pro vytvoření pohledové bariéry od 

křižovatky na západní straně hřbitova a vypracován technický nákres, se značením 

odstraněných dřevin a umístění dřevin pro novou výsadbu (viz. Obrázek 23). 

 
Obrázek 23: Technický nákres na revitalizaci zeleně na hřbitově (Autor: Ing. Andrea Ambrožová) 

 

Tabulka 2: Seznam navržených taxonů na hřbitově 

P. č. Český název rostliny Latinský název rostliny Ks 

1 tis červený Taxus baccata ‘Fastigiata Robusta‘ 144 

2 javor babyka Acer campestre 4 

3 ambroň západní Liquidambar styraciflua 3 

4 myrobalán třešňový Prunus cerasifera ‘Nigra‘ 5 

5 střemcha vavřínová Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken‘ 12 

6 střemcha vavřínová Prunus laurocerasus 116 
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Zpracována byla kompletní cenová kalkulace, která zahrnuje odstranění, ořez a 

výsadbu nových dřevin již s kompletním ošetřením. Celkové finanční náklady na 

revitalizaci místného hřbitova byly odhadnuty na 662 733, 46 Kč s DPH. (Ing. Ambrožová 

2011) 

Návrh sadových úprav u autobusové zastávky Hřiště ve směru Ludgeřovice kostel, 

byl proveden v červnu roku 2011, také Ing. Andreou Ambrožovou. Plán obsahuje popis 

řešeného území (viz. Obrázek 24), sadové úpravy a schéma. 

 

 
Obrázek 24: Řešené území u autobusové zastávky (zdroj: www.google.cz/maps) 

Jedná se především o vytvoření zelené bariéry mezi frekventovanou komunikací a 

přilehlými bytovými domy. Výsadba bude sloužit k omezení hluku a prašnosti pocházející 

z dopravy. Proto také byly navrženy dřeviny listnaté i jehličnaté. Vypracován byl 

technický návrh, se značením nové navrhnuté výsadby (viz. Obrázek 25). 
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Obrázek 25: Technický nákres nové výsadby na autobusové zastávce u Hřiště (Autor: Ing. Andrea 

Ambrožová) 

 

Tabulka 3: Seznam navržených taxonů na autobusové zastávce 

P. č Český název rostliny Latinský název rostliny Ks 

1 jedle vznešená Abies procera 1 

2 mikrobiota křižmovstřícná Microbiota decussata 26 

3 buk lesní Fagus sylvatica ‘Fastigiata‘ 3 

4 myrobalán třešňový Prunus cerasifera ‘Nigra‘ 3 

5 ibyšek syrský Hibiscus syriacus 1 

6 třezalka kališkatá Hypericum calycinum 31 

7 tavola kalinolistá Physocarpus opulifolius ‘Luteus‘  3 

8 střemcha vavřínová Prunus laurocerasus 5 

9 tavolník japonský Spiraea japonica ‘Shirobana‘ 66 
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Zpracována byla kompletní cenová kalkulace, která zahrnuje úpravu terénu, novou 

výsadbu s kompletním ošetřením. Celkové finanční náklady na novou výsadbu u 

autobusové zastávky jsou 81 126 Kč s DPH. (Ing. Ambrožová, 2011) 

8.2 Vlastní návrh úprav 

Centrum obce se soustředí v okolí chrámu sv. Mikuláše, kde se nachází zdravotní 

středisko, nákupní zóna, autobusové zastávky ve všech směrech, hasičská stanice, 

restaurace a další. Co zde dle mého názoru chybí, je odpočinková zóna nejen pro starší 

občany obce, ale i pro matky s menšími dětmi.  

Proto bych se chtěla změřit na parcelu, která se nachází za zdravotním střediskem 

(viz. Obrázek 26), kde by se dala vytvořit krásná odpočinková zóna s menším dětským 

hřištěm. 

 
Obrázek 26: Řešené území pod zdravotním střediskem (Zdroj: www.google.cz/maps) 

8.2.1 Popis řešeného území 

Jedná se o plochu, která se nachází jižně pod římskokatolickým chrámem sv. 

Mikuláše. Plocha je zatravněná se soustředěnou výsadbou jehličnatých i listnatých dřevin. 

Část této plochy je ve vlastnictví obce a část s přilehlou budovou zdravotního střediska je 

v soukromém vlastnictví. 

8.2.2 Návrh úprav 

V současné době stav dřevin na ploše je značně neudržovaný, dřeviny nejsou nijak 

ošetřovány, plocha se udržuje pouze pravidelným sečením trávníku dvakrát do roka. 

V první řadě bych navrhovala odstranění zhruba 50% dřevin nacházejících se na ploše. 
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Soupis všech dřevin nacházející se na této parcele je vypsán v kapitole č. 5.5.2. V severní 

části pod zdravotním střediskem je linie vysázených dřevin spolu s několika jedinci 

náletových dřevin, zde bych zachovala z náletu habr obecný (carpinus betulus), tři jedince 

břízí bělokoré (Betula pendula), z jehličnanů smrk pichlavý (Picea pungens), některé 

jedince borovic černých (pinus nigra), modřín opadavý (Larix decidua), jeden keř 

rhodedendronu sp., keře svídy krvavé (Swida sanguinea) a dřínu obecného (Cornus mas). 

Na zbytku parcely by zůstaly zachovány oba druhy javorů (Acer saccharinum a Acer 

platanoides), borovice černé (Pinus nigra), modříny opadavé (Larix decidua) a smrky 

ztepilé (Picea abies).  

K habru obecnému jsou navrženy stromy myrobalánu třešňového (Prunus 

cerasifera), který má nádherné červenolisté zbarvení a keře rododendronu sp., dále 

vykácené keře nahradí zlatice prostřední (Forsythia x intermedia), která se bude doplňovat 

s pozůstalou svídou krvavou (Swida sanguinea), zbylá hluchá místa doplní tamaryšek 

drobnokvětý (Tamarix parviflora). Modříny opadavé se doplní novými stromy smrku 

pichlavého (Picea pungens) a jako solitér se zde vysadí bez černý červenolistý (Sambucus 

nigra ‘Thundeclaud‘), který má nádherné červenolisté zbarvení, s narůžovělými květy, 

tento keř se bude příjemně doplňovat s jehličnatými dřevinami. 

Na severní a západní straně je za zdravotním střediskem betonová plocha, na kterou 

by bylo příjemné umístit dva stoly s posezením a jako zajímavost na stoly namalovat 

šachovnici, pro každého kdo nepohrdne příjemným posezením v přírodě s pohledem na 

kvetoucí okrasné jabloně odrůdy Wintergold (Malus Wintergold), která kvete sněhově 

býlími květy.  

Na původní místa, kde se v minulosti nacházeli lavičky, bych opět nechala 

vybudovat nové a pro jejich zastínění vysadit z každé strany jeden kus javoru mleče (Acer 

platanoides), a to z důvodů jeho hezky klenuté oválné až kulovité koruně. V sezoně má 

krásně zelené listí a před opadem začnou žloutnout až červenat, některé odrůdy ke konci 

sezony mají až temně vínové zbarvení listí. V  severní části parcely vysadit keře Svídy bíle 

a krvavé (Swida alba, Swida sanguinea), její listy jsou zprvu zelené, následně na podzim 

začnou nachově červenat, květy mají oba druhy čistě bílé a plody jsou pak modročerné až 

černé peckovice u svídy krvavé a u svídy bíle jsou namodralé až bělavé.  
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Na jižní straně parcely se vysadí keře zimostrázu vždyzeleného (Baxus 

serpenvirens), které budou tvořit barieru mezi parcelou a cestou. 

Dětské hřiště bych soustředila na západní straně uprostřed parcely, kde bych navrhla 

soustavu prolézaček s klouzačkou, dětský kolotoč a houpačky na pružině.  Na východní 

straně klasikou závěsnou houpačku a dvě černé kreslící tabule. Na parcelu se umístí naučné 

tabule, které budou popisovat zeleň nacházející se na zdejší ploše. Tyto tabule by mohly 

také sloužit pro obohacení výuky pro první stupeň místní základní školy a pro děti 

v předškolním věku.  

Viz. Obrázek 27, je plán na revitalizaci plochy za zdravotním střediskem. 

 

Tabulka 4: Seznam navržených taxonů za zdravotním střediskem 

P. č. Český název rostliny Latinský název rostliny 

1 svída bílá Swida alba 

2 svída krvavá Swida sanguinea 

3 zlatice prostřední  Forsythia x intermedia 

4 bez černý červenolistý  Sambucus nigra ‘Thundeclaud‘ 

5 myrobalán třešňový Prunus cerasifera 

6 javor mleč Acer platanoides 

7 rhododendron sp. Rhododendron sp. 

8 smrk pichlavý Picea pungens 

9 jabloň wintergold Malus Wintergold 

10 tamaryšek drobnokvětý Tamarix parviflora 

11 zimostráz vždyzelený Baxus serpenvirens 
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Tabulka 5: Seznam stávajících taxonů za zdravotním střediskem 

P. č. Český název rostliny Latinský název rostliny 

1‘ habr obecný Carpinus betulus 

2‘ bříza bělokorá Betula pendula 

3‘ svída krvavá Swida sanguinea 

4‘ dřín obecný Cornus mas 

5‘ smrk ztepilý Picea abies 

6‘ smrk pichlavý Picea pungens 

7‘ modřín opadavý Larix decidua 

8‘ javor mléč Acer platanoides 

9‘ javor stříbrný Acer saccharinum 

10‘ borovice černá Pinus nigra 

11‘ rhododendron sp. Rhododendron sp. 

 

 
Obrázek 27: Projekt na revitalizaci plochy za zdravotním střediskem 
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9 Diskuze a závěr 

Stěžejním předmětem této práce se stala veřejná i neveřejná zeleň obce Ludegeřovice 

a její přilehlé části osady Vrablovec. Cílem této práce bylo seznámit se, se zastoupením 

dřevinné složky zeleně v obci. Při terénním průzkumu jsem zjistila, že nejčastější 

náletovou dřevinou vyskytující se v obci je Tilia cordata, také Betula pendula a Fraxinus 

excelsior. Naopak výjimečně se zde vyskytuje Acer negundo, který jsem zaznamenala 

pouze na jediném místě a taktéž je zde výjimkou Carpinus betulus a Acer campestre. 

Nejčastěji okrasnou vysazovanou dřevinou jsou keře Berberis vulgaris dále keře 

Rhododendronu sp., častá je i Forsythia x intermedia a Weigela sp. Jehličnaté dřeviny 

v obci jsou většinou vysazeny záměrně, nejčastějšími vysazovanými jehličnatými 

dřevinami jsou Thuje sp. v různých zahradních kultivarech a Juniperus sp. Častými druhy 

jsou také Picea abies a z rodu Pinus je to Pinus mugo a nigra, v posledních letech se začal 

často vysazovat i Larix decidua. Naopak ojediněle se vysazují Abies sp.. Většina jedinců 

rodu Pinus nigra není v dobrém stavu, jehličí reziví a opadává, což může být způsobeno 

nějakým druhem sypavky nebo prosycháním výhonu. Stejný problém jsem zpozorovala i u 

některých jedinců Picea abies.  

V části Ludgeřovice Vrablovec není provedena žádna výsadba, ani se zde nerozrůstají 

žádné náletové dřeviny. Osada hraničí s okrajem Ludgeřovického lesa a okrajem lesa 

zvaného Ostříž. Tyto lesní pozemky již spadají pod lesní správu a tyto plochy nebyly 

předmětem mé práce. 

Dalším cílem práce bylo hodnocení stavu veřejné zeleně, zde jsem se zaměřila spíše 

na vizuální metodu, kde jsem v průběhu roku sledovala, jak se o veřejnou zeleň obec stará, 

zda nedochází k přemnožení invazních druhů. Žádný ze zaznamenaných invazních druhů 

zatím nečiní v obci problém, zaznamenána byla Reynoutria japonica. Vzhledem k tomu, že 

obec dle potřeb provádí prostřihy jednotlivých dřevin, neměla možnost se tato rostlina 

prozatím přemnožit. Dalším invazním druhem je Robinia pseudoacacia, nejvíce rozšířená 

je kolem cesty za zastávkou Chovatelská ve směru na město Hlučín. Dále je v obci i 

několik invazních neofytů, které jsou zde vysazovány záměrně. Pinus strobus, 

Symphorycarpos albus a Mahonia aquifolium tvoří na několika místech součást okrasných 

výsadeb a taktéž i Syringa vulgaris. Dále jsem sledovala i neveřejnou zeleň, která je 

přístupná veřejnosti. Až na černou skládku v údolí pískovny na ulici Lipová jsem 
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nezaznamenala nic, co by mohlo být vážným problémem pro okolí.  V této pískovně byl 

zaznamenán i jeden druh významného invazního neofytu a to Quercus rubra, který tvoří 

podstatnou část porostu v této pískovně. 

Posledním mým cílem bylo zjistit, jaké má obec plány k zlepšení městské veřejné 

zeleně, a tento bod mě dále inspiroval k vytvoření vlastního návrhu na revitalizaci zeleně 

v obci s vytvořením odpočinkové zóny s malým dětským hřištěm. Ludgeřovice jsou velmi 

příjemné a klidné místo pro život, v obci je zdravotní středisko se specializovanými lékaři, 

doprava do okolních měst a obcí není žádný problém, je zde jak mateřská tak i základní 

škola. Když procházím obcí domů, vidím děti hrající si na ulici, a vzhledem 

k narůstajícímu automobilovému provozu to není ideální místo na hraní, také starší občany 

vybavující se na kraji přechodu „ načež řidiči bývají nervózní, jelikož neví, zda se tito lidé 

snaží přejít silnici, či zde stojí jen tak pro zábavu“, a mladistvé jak se nenápadně 

schovávají k večeru za zdravotním střediskem. Tyto aspekty jsou dalším hlavním 

důvodem, který mne vedl k vytvoření vlastního návrhu na revitalizaci zeleně na ploše za 

zdravotním střediskem s odpočinkovou zónou a dětským hřištěm. Tato parcela je ideální 

pro vytvoření takového místa, menší děti by si měly kde hrát, starší občané kde posedět a 

popovídat si, a to vše v krásném a příjemném prostředí s parkovou výsadbou. Důvod proč 

jsem zvolila zrovna toto místo je, že se místo nachází v centru obce, v případě úrazu jsou 

blízkosti ihned k dispozici lékaři, po ruce je zde i obchod s potravinami, pekařství, dále je 

také v blízkosti autobusová doprava ve všech směrech. Lidé jdoucí z nákupu či kostela si 

zde mohou zpříjemnit chvíli. Další mou představou je i vytvoření naučných tabulí, které by 

popisovaly základní druhy dřevin rostoucí na ploše případně s faunou drobných živočichů, 

a sloužily by tak pro obohacení výuky pro první stupeň základní školy ale i pro děti 

v předškolním věku v mateřských školkách.   

Jak jsem se již zmínila, práce byla zaměřená na dřevinnou část zeleně a v závěru 

mohu říct, že všechny hlavní cíle práce byly splněny. Nicméně bych ráda dodala, že při 

terénním průzkumu jsme se snažila zaznamenat každou dřevinu rostoucí v obci, ale 

nemohu s jistotou říct, že se takto i podařilo. Obec, i když má zeleň soustředěnou na 

určitých místech má dřevinnou složku velmi bohatou. Dřeviny jsem určovala ve většině 

případů na místě pomocí klíčů a příruček, co jsem nebyla schopna určit na místě, jsem za 

pomocí odborníka určila podle fotografií. Jelikož mne problematika dřevin velmi zajímá, 

ráda bych na ni navázala ve své diplomové práci.  
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