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ANOTACE 

Cílem této práce je studie funkcí významného krajinného prvku v městském prostředí. 

Modelovým územím je plocha  na parcele č. 1093 v k.ú. Ostrava Mariánské Hory. Plocha je 

ohraničena ulicemi Zelená, Výstavní, 1. máje a zpevněným pěším chodníkem spojujícím ulici 

Výstavní a 1. máje.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 

vymezením pojmu „významný krajinný prvek“, popisem funkcí významného krajinného 

prvku, vymezením pojmu „městské prostředí“. Zabývá se historií modelového území.  

Praktická část je věnována  jednotlivým studiím  využití modelového území, tak aby plnilo 

funkce významného krajinného prvku v městském prostředí.  

Práce obsahuje mapu modelového území zpracovanou pomocí programu ProgeCAD 

2008 Professional, mapu studie č. 2 zpracovanou pomocí programu ProgeCAD 2008 

Professional , fotodokumentaci, historické fotografie dokladující vývoj území. 

Klíčová slova: zeleň, funkce, významný krajinný prvek, městské prostředí, studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION  

The objective of this thesis is a study of the functions of a significant landscape 

element in an urban environment. The model area is on plot no. 1093 in the land registry of 

Ostrava Mariánské Hory. The area is bordered by the streets Zelená, Výstavní, and 1. máje, 

and by a hardened pedestrian pathway which connects the streets Výstavní and 1. máje.  

The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the 

term “significant landscape element”, describes the features of a significant landscape 

element, and delimits the term “urban environment”. It also covers the history of the model 

area. The practical part contains individual usage studies of the model area in order to fulfill 

the functions of a significant landscape element in an urban environment.  

The thesis contains a map of the model area processed in ProgeCAD 2008 

Professional, a map of study no. 2 processed in ProgeCAD 2008 Professional, photographic 

documentation, and historic photographs evidencing the development of the area.  

Keywords: greenery, function, significant landscape element, urban environment, study  
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1. Úvod  

Cílem této práce je definovat funkce Významného krajinného prvku v městském prostředí 

a navrhnout změny modelového území tak, aby tyto funkce byly zajištěny. Modelovým 

územím je zelená plocha v Ostravě – Mar. Horách vymezená ulicemi 1. máje, Výstavní, 

Zelená a pěší zpevněnou cestou spojující ul. 1. máje a Výstavní. Parcelní číslo 1093, k.ú. 

Mariánské Hory. Vžité označení této plochy je park „U Plynojemu“.  

Jedná se o poměrně rozlehlou zelenou plochu, která se nachází v blízkosti centra města 

Ostravy. Do evidence Významných krajinných prvků Magistrátu města Ostravy, odboru 

životního prostředí, byla vzata dne 8. června 1993 pod číslem 5. Plocha má výměru 96 372 m2  

Současný stav modelového území neodpovídá představě bezpečného a estetického místa 

vhodného k trávení volného času. Chybí mobiliář, povrch pěších komunikací je poškozený 

prorůstající zelení nebo je jeho povrch popraskaný a vydrolený. Údržba zeleně probíhá 

v nejnutnějších intervalech a zásahy do dřevin v rozsahu pouze havarijních případů.  

V bakalářské práci jsem se zabývala inventarizací dřevin rostoucích na modelovém území 

a zpracováním mapy umístění dřevin. Tato práce ze závěrů bakalářské práce vychází. 

Zpracovaná mapa slouží jako výchozí materiál pro vypracování studií změn modelového 

území, tak aby byly naplněny funkce významného krajinného prvku v městském prostředí.  

Významný krajinný prvek téměř v centru města si určitě zaslouží pozornost. Měl by být 

využíván obyvateli města především k relaxaci. Obyvatelé by se zde měli cítit bezpečně.  

Tato diplomová práce by mohla být vodítkem ke změně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pojem krajinný prvek 

Krajinné prvky jsou přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které jsou nedílnou 

součástí zemědělské krajiny, člení ji a spoluvytvářejí její ráz. 

2.1. Druhy krajinných prvků 

Druhy krajinných prvků definuje Nařízení vlády 335/2009 Sb., o stanovení druhů 

krajinných prvků. 

Druhem krajinného prvku je 

• mez 

• terasa 

• travnatá údolnice 

• skupina dřevin 

• stromořadí 

• solitérní dřevina 

Mezí se rozumí souvislý zatravněný útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování 

nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, 

popřípadě dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, popřípadě 

kamenná zídka. (NV 355/2009 Sb, Sbírka zákonů 105/2009) 

Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící 

ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu půdního 

bloku, popřípadě dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě 

dílu půdního bloku. Součástí terasy může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka. 

(NV 355/2009 Sb, Sbírka zákonů 105/2009) 

Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, 

popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z půdního bloku, 

popřípadě dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice 

může být dřevinná vegetace. (NV 355/2009 Sb, Sbírka zákonů 105/2009) 

 



Skupinou dřevin se rozumí útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné 

vegetace s nejvyšší možnou výměrou 2000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná 

vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní 

funkci lesa podle § 3 lesního zákona. (NV 355/2009 Sb, Sbírka zákonů 105/2009) 

Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a 

zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, 

která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci 

lesa podle § 3 lesního zákona. (NV 355/2009 Sb, Sbírka zákonů 105/2009) 

Solitérní dřevinou se rozumí izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m2 

vyskytující se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se 

nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice. (NV 

355/2009 Sb, Sbírka zákonů 105/2009) 

Krajinné prvky v krajině vznikaly často samovolně – vynecháváním neúrodně, kamenité či 

podmáčené půdy, zarůstáním volných míst mezi poli aj.. Tvorba a zakládání nových 

krajinných prvků je samozřejmě možná. Existují publikace a metodiky tvorby krajinných 

prvků. Tyto činnosti jsou dokonce finančně podporovány, ať již v rámci pozemkových úprav, 

či některých dotačních programů Ministerstva životního prostředí ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Funkce krajinných prvků  

 protierozní: ochrana půdy před erozí snížením vlivu erozních činitelů na půdu, 

 zvýšení retence vody v krajině: zadržování vody v krajině přírodě blízkými opatřeními 

(suché poldry, průlehy aj.), podpora zvýšené infiltrace vody (zasakovací pásy aj.), 

 udržení/zvýšení ekologické stability území: udržení/zvýšení biologické rozmanitosti 

(druhová, ekosystémová), propojení s dalšími přírodními útvary 

 krajinářská: tvorba krajiny, ochrana krajinného rázu 

 estetická a rekreační: jak krajina působí na člověka, možnosti odpočinku a rekreace 

 ochrana přírody a krajiny: významné krajinné prvky, význam CHKO, NP aj. 

 protipovodňová: ochrana krajiny před povodněmi a jejich následky (náklady na 

protipovodňová opatření přírodního a přirozeného rázu jsou řádově nižší než náklady 

na stavby – hráze aj. (www.eagri.cz, 2012) 

2.3 Ochrana krajinných prvků 

Ochrana krajinných prvků je zabezpečena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny - zde se jedná především o tzv. významné krajinné prvky. 

Významný krajinný prvek definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v pozdějším platném znění jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými 

krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 

jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště 

nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha 

porostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park. 

 

VKP jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, 

aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační 

funkce. Mezi zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP patří zejména 

umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků a nádrží 

a těžba nerostů. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného 



krajinného prvku nebo ohrožení  či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí 

ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. V případě 

statutárního města Ostravy je to Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí. 

 

Ochrana krajinných prvků v zemědělské krajině byla původně zakotvena pouze 

v příslušných Nařízeních vlády k přímým platbám a ostatním dotacím z Programu rozvoje 

venkova. V nich byl uveden pouhý výčet krajinných prvků, nikoliv však jejich definice. Ke 

změně došlo díky novele zákona o zemědělství, která zavádí evidenci krajinných prvků. Na 

tuto změnu se váže vznik nového Nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů 

krajinných prvků. . (www.eagri.cz, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Významné krajinné prvky na území města Ostravy 

Seznam registrovaných významných krajinných prvků na území statutárního města Ostrava  
(platný ke dni 26. října 2011) 

Číslo VKP 
v evidenci 

Rok 
registrace 

Název dle vyhlašovací 
dokumentace 

Charakter 
území 

Městský obvod 

1 1993 Hulvácký kopec - koupaliště lesopark 
Nová Ves, Mariánské 

Hory a Hulváky 

2 1993 
Park na Hulváckém kopci a 

vodní plochy podél ul. 
Novoveská 

lesopark, vodní 
plochy, mokřad 

Nová Ves, Mariánské 
Hory a Hulváky 

3 1993 Sad Jožky Jabůrkové park Vítkovice 

4 1993 
Hřbitov u Vítkovického 

nádraží 
hřbitov Vítkovice 

5 1993 
Park mezi ul. 1. máje a 

Výstavní 
park Mariánské Hory a Hulváky 

6 1994 Sad Milady Horákové park Moravská Ostrava a Přívoz 
7 1993 Husův sad park Moravská Ostrava a Přívoz 

8 1996 
„Tramvajová trať“ Hrabová, 

Nová Bělá 
porost dřevin Nová Bělá, Hrabová 

9 1993 Pustkovecké údolí park Pustkovec, Poruba 

10 1993 
Hřbitov v Ostravě-Zábřehu a 

okolí 
hřbitov, porost 

dřevin 
Ostrava-Jih 

11 1994 
Parčík na křižovatce ul. Dolní a 

U Zámku 
park Ostrava-Jih 

12 1995 Třebovický park park Třebovice 

13 1994 
Izolační zeleň podél ul. 

Železárenské 
porost dřevin Moravská Ostrava a Přívoz 

14 1994 Sad Družby park Poruba 
15 1994 Porubský rybník porost dřevin Poruba 

16 1994 
Stromořadí mezi ul. 

Záhumenní a Rudnou 
stromořadí Poruba 

17 1994 Park u Porubského nábřeží park Poruba 
18 1996 Marxův sad zahrada Slezská Ostrava 
19 1994 Komenského sady park Moravská Ostrava a Přívoz 

20 1996 
Areál nemocnice v Ostravě-

Zábřehu 
parková zeleň Vítkovice 

21 1995 
Zeleň mezi ul. Krokova a 

Plzeňská 
porost dřevin Ostrava-Jih 

22 1996 Bezručův sad park Moravská Ostrava a Přívoz 

23 1994 
Zeleň za garážemi u ul. 

Provozní 
porost dřevin Třebovice 

24 1996 
Lesík na koutech – Poruba, 

VII. obvod 
parková zeleň 

Poruba 
 

25 1995 
Park mezi ul. Ruská, 

Mostárenská a Kotkova 
park Vítkovice 



26 1993 

KAMENEC – zeleň mezi ul. 
Bohumínská, Na Mundlochu, 

Nad Ostravicí, Dědičná, 
Bukovanského 

porost dřevin Slezská Ostrava 

27 1995 Ústřední hřbitov hřbitov Slezská Ostrava 
28 1996 Park pod Ústředním hřbitovem park Slezská Ostrava 

29 1995 
Hřbitov u kostela sv. Kateřiny 

v Ostravě-Hrabové 
hřbitov Hrabová 

30 1995 
Hřbitov na ulici Bažanově 

v O.- Hrabové 
hřbitov Hrabová 

31 1995 Hřbitov v Ostravě-Svinově hřbitov Svinov 
32 1996 Sad Čs. armády park Svinov 
33 1998 Zeleň u kostela v Kunčičkách porost dřevin Slezská Ostrava 

34 1996 
Stromořadí u hřiště na ul. 

Stanislavského 
stromořadí Svinov 

35 1995 Sad Míru v O.-Svinově park Svinov 

36 1994 Na Rybnících (O. -Hrabová) 
louky, 

rozptýlená zeleň 
Hrabová 

37 1994 Lhotka - Slepičky 
porost dřevin, 

mokřad 
Lhotka 

38 1995 Sad na ul. 30. dubna park Moravská Ostrava a Přívoz 

39 1994 
Lhotka – lesík na lokalitě 

Borky 
porost dřevin Lhotka 

40 1994 
Hošťálkovice, Lhotka - pod 

vysílačem 
porost dřevin, 

louky 
Hošťálkovice, Lhotka 

41 1996 
Skupina jírovců na ul. 

Soukenické 
skupina dřevin Moravská Ostrava a Přívoz 

42 1995 Lesík za Třebovickým parkem porost dřevin Třebovice 

43 1994 
Zeleň u hřiště – ul. Na Valech 

a V Mešníku v Třebovicích 
stromořadí Třebovice 

44 1996 Alej na ul. Pod Bažantnicí stromořadí Radvanice a Bartovice 

45 1996 
Park na ul. Frýdecké v O.-

Kunčicích 
park Slezská Ostrava 

46 1996 
Park na ul. Holvekova, 

Lihovarská 
park Slezská Ostrava 

47 1997 Hřbitov Michálkovice hřbitov Michálkovice 

48 1999 
Remízy nad Lamařem v 

Koblově 
porost dřevin Slezská Ostrava 

50 1997 Michalské náměstí parková zeleň Michálkovice 

51 1997 
Buk a jinan v předzahrádce na 

ul. Zámostní 
soliterní dřeviny Slezská Ostrava 

52 1997 Sad Boženy Němcové park Moravská Ostrava a Přívoz 
53 1996 Alej u statku na ul. Jelínkova stromořadí Svinov 

54 1996 
Stromořadí ve statku u ul. 

Jelínkova 
stromořadí Svinov 



55 1998 
Zeleň v areálu fakultní 
nemocnice v Porubě 

parková zeleň Poruba 

56 1996 Protihlukový pás u ul. Opavské porost dřevin Poruba 
57 1997 Červenolistý buk na ul. Ruské soliterní dřevina Vítkovice 
58 1996 Zbytek aleje u ul. U Důlňáku stromořadí Radvanice a Bartovice 
59 1999 Náměstí Jana Nerudy v Porubě porost dřevin Poruba 

60 1996 
Izolační zeleň podél železniční 

trati v Bartovicích 
porost dřevin Radvanice a Bartovice 

61 1996 Parčík u školy na ul. U Statku 
parková a 

izolační zeleň 
Radvanice a Bartovice 

62 1996 
Porost v terénním zlomu 

v lokalitě Podzámčí 
porost dřevin Radvanice a Bartovice 

63 1996 Prostřední důl 
porost dřevin, 

mokřad 
Radvanice a Bartovice 

64 1996 Hřbitov u Babího dolu hřbitov Radvanice a Bartovice 
65 1996 Alej podél ul. Bartovická stromořadí Radvanice a Bartovice 

66 1996 
Park u kulturního domu v 

Bartovicích 
parková zeleň Radvanice a Bartovice 

67 1996 
Hřiště u ul. Bartovické a 

Těšínské 
porost dřevin Radvanice a Bartovice 

68 1996 
Zeleň u ul. Těšínské a Za 

Školkou 
porost dřevin Radvanice a Bartovice 

69 1996 
Akátový porost u ul. 

Šporovnická 
porost dřevin Radvanice a Bartovice 

71 1996 
Zeleň za Moštárnou v O. -

Svinově 
porost dřevin Svinov 

72 1997 
Jírovce u sladovny ostravského 

pivovaru 
stromořadí Moravská Ostrava a Přívoz 

73 1998 
Novoveské rybníky za školním 

statkem 
vodní plocha, 
porost dřevin 

Nová Ves 

75 1997 
Zeleň na hřbitově a u kostela v 

Radvanicích 
hřbitov, parková 

zeleň 
Radvanice a Bartovice 

76 1997 
Parková úprava u býv. kina 

„Odboj“ v Radvanicích 
parková zeleň Radvanice a Bartovice 

77 1997 Park na ul. Dalimilova park Radvanice a Bartovice 

80 1999 Dolca - Čechůvka 
porosty dřevin, 

louky ap. 
Krásné pole 

81 1997 
Areál parku, kostela a školy 

v Polance n.O. 
parková zeleň Polanka nad Odrou 

82 1997 
Zámecký rybník v Polance 

n.O. 
vodní plochy, 

břehový porost 
Polanka nad Odrou 

83 1997 
Zahrada u Sokolovny v 

Michálkovicích 
parková zeleň Michálkovice 

84 1997 Zeleň u Michalského náměstí parková zeleň Michálkovice 
85 1997 Svah nad ul. Souhradskou porost dřevin Plesná 
86 1997 Hřbitov v Plesné hřbitov Plesná 



87 1997 Mez u ul. Akátové I porost dřevin Plesná 

88 1997 
Zeleň u kostela sv. Jakuba v 

Plesné 
parková zeleň Plesná 

89 1998 
Břehový porost v lokalitě Na 

Drahách 
břehový porost Stará Bělá 

90 1998 Údolí Končina v Plesné údolí s vodotečí Plesná 
91 1997 Údolí pod Žižkovem v Plesné údolí s vodotečí Plesná 

92 1997 
Údolí v lokalitě Kostka v 

Plesné 
údolí s vodotečí Plesná 

93 1997 Zeleň u ul. Karla Svobody 
parková zeleň, 

zahrada 
Plesná 

94 1997 Hřiště TJ Sokol - Plesná porost dřevin Plesná 
95 1999 Havlíčkovo náměstí v Porubě parková zeleň Poruba 
96 1997 Hřbitov u ul. Slovenské porost dřevin Moravská Ostrava a Přívoz 
97 1997 Náměstí Gen. Svobody parková zeleň Ostrava-Jih 
98 1998 Buk na ul. Hybnerova solitérní strom Slezská Ostrava 
99 1998 Skupina dřevin u ul. Klečkova porost dřevin Stará Bělá 

100 1998 
Zeleň u kostela sv. Jana 

Nepomuckého ve Staré Bělé 
parková zeleň Stará Bělá 

101 1998 
Starobělské jírovce (ul. 

Mitrovická) 
skupina stromů Stará Bělá 

102 1998 
Břehové porosty rybníka Na 

Zámčiskách 
porost dřevin Stará Bělá 

103 1998 Lesík na ul. Junácké porost dřevin Stará Bělá 

104 1998 
Porost dřevin ve svahu nad ul. 

Potoky 
porost dřevin Stará Bělá 

105 1999 
Dřeviny u ul. Mitrovické a 

Trňák 
porost dřevin Stará Bělá 

106 1998 
Liniová zeleň podél ul. 

Mitrovická 
stromořadí Stará Bělá 

107 1999 Porost dřevin u ul. Nábřežní porost dřevin Polanka nad Odrou 
108 1999 Máchův sad porost dřevin Slezská Ostrava 

109 1998 Na Dvorkovském 
mokřad, louka, 
porosty dřevin 

Polanka nad Odrou 

110 1998 Větrolam u ul. Za Humny stromořadí Polanka nad Odrou 
111 1998 Areál JDN v O.-Petřkovicích parková zeleň Petřkovice 

112 1998 
Remíz u vodoteče v lokalitě U 

Fonovic 
porost dřevin Polanka nad Odrou 

113 1998 
Mez nad loukou a zahradou u 

ul. K Pile 
pastvina, porost 

dřevin 
Polanka nad Odrou 

114 1998 
Zeleň u vodárny u ul. Za 

Humny 
porost dřevin Polanka nad Odrou 

115 1998 
Bývalé drážní těleso v Polance 

n. O. 
porost dřevin, 
travní porosty 

Polanka nad Odrou 

116 1999 Zeleň podél ul. Staroveské 
zeleň podél 
komunikace 

Proskovice 



117 1998 
Bývalá pískovna u ul. 

Včelařské 
porost dřevin Petřkovice 

118 1998 Údolí pod ul. Ve Svahu 
porost dřevin, 

podmáčená 
louka 

Polanka nad Odrou 

119 1998 Remízy a louky u Fonovic 

louky, porost 
dřevin, 

extenzivní sad, 
rybník 

Polanka nad Odrou 

120 1998 Hřbitov v Nové Vsi hřbitov Nová Ves 
121 1998 Hřbitov v Kunčičkách hřbitov Slezská Ostrava 

122 1999 
Lesík u ul. Frankova v 

Proskovicích 
porost dřevin Proskovice 

123 1999 
Remíz v poli za vodárnou v 

Proskovicích 
porost dřevin Proskovice 

124 1998 
Porost ve svahu u ul. 

Světlovské 
porost dřevin Proskovice 

125 1999 Hrabovský mokřad 
porost dřevin, 

mokřad 
Hrabová 

126 1998 Platany na ul. Odborářské stromořadí Ostrava-Jih 

127 1999 
Porost na svahu nad 

Ludgeřovickým potokem 
porost dřevin Petřkovice 

128 1999 Náměstí V. Nováka v Porubě parková zeleň Poruba 
129 1999 Parková zeleň u ul. Oty Synka parková zeleň Poruba 
130 2000 Remíz na Podlesí - Koblov porost dřevin Slezská Ostrava 
131 2000 Alej na Podlesí - Koblov stromořadí Slezská Ostrava 

132 2000 
Údolí u bývalé vlečky k dolu 

Oskar 
porost dřevin, 
vodní plocha 

Slezská Ostrava 

133 2002 
Park u kulturního domu 

„Poklad“ 
parková zeleň Poruba 

134 2002 Náměstí Družby v Porubě parková zeleň Poruba 
135 2006 Zeleň u ul. Klegova parková zeleň Ostrava-Jih 

 

(www.ostrava.cz, 2012) 

 

 

 

 

 



3. Charakteristika města Ostravy 

Geografie 

Statutární město Ostrava se rozkládá na soutoku čtyř řek – Odry, Ostravice, Opavy a 

Lučiny, v severním okraji Moravské brány (rozhraní karpatské a alpské horské soustavy). 

Ostrava je třetím největším městem České republiky a největším městem Moravskoslezského 

kraje. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 360 km východně od hlavního města 

Prahy, 310 km severně od Vídně, blízko státní hranice s Polskem, která probíhá cca 10 km 

severně od městského centra, hranice se Slovenskem je ve vzdálenosti 60 km jihovýchodním 

směrem.  

Celková rozloha města je 21 421ha z toho je 8 435 ha zemědělské půdy, 2 442 ha 

lesních pozemků, 958 ha vodních ploch, 2 442 ha zastavěných ploch a 771ha ostatních ploch  

Počet katastrálních území je 39, počet městských částí je 23, nejvýše položené místo: 334 m 

n. m. (Krásné Pole), nejníže položené místo: 208 m n. m. (Antošovice).  

Území města měří z východu na západ 19,657 km a ze severu na jih 20,442 km. 

(Dvořáková, 2011) 

Klimatické podmínky 

Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými 

zvláštnostmi způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 

podmínkami Ostravské pánve. (Dvořáková, 2011) 

Tabulka č. 2 Klimatické podmínky města Ostravy 

Roční úhrn srážek 751 mm 

Průměrná roční teplota +9,6 °C 

Průměrná lednová teplota  -2,2 °C 

Průměrná červencová teplota +20,3 °C 

 

 

 

 



4. Modelové území 

Modelové území se nachází mezi ulicemi 1. máje, Výstavní, Zelená a zpevněnou pěší 

komunikací rovnoběžnou s ulicí Zelená spojující ulici Výstavní a 1. máje. Jedná se o plochu 

parcelní číslo 1093 k.ú. Mariánské Hory. Celková výměra parcely je 96 372 m2 (viz.Obr.č.1-

7) 

Modelové území je součástí významného krajinného prvku  č. 5 „ Park mezi ul. 1.máje a 

Výstavní“ (dále jen VKP č. 5) , který byl vzat do evidence Magistrátu města Ostravy, odboru 

životního prostředí dne 8. června 1993. Celková výměra VKP je 7.5286 ha. Jedná se o plochu 

souvislé zeleně parkového charakteru, která jednak odcloňuje zónu průmyslové zástavby od 

zóny obytné, jednak chrání sportovně rekreační zařízení parku a bývalý areál jeslí (stávající 

charitní dům) a areál mateřské školky, který byly vytvořeny na části původní parkové plochy. 

Vzhledem k lokalizaci plochy v obvodu s vysokou zastavěností a vysokým podílem průmyslu 

je zejména význam hygienické funkce této parkové plochy značný. 

4.1. Historie modelového území  

Při hledání informací k historii mapované plochy byly nalezeny cenné podklady v archívu 

města Ostravy a v soukromém archívu ing. Jiřího Jezerského, místostarosty městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 

Modelové území ve 20. letech minulého století mělo jinou podobu, než je tomu v dnešní 

době. Nenacházely se zde žádné budovy, vlastně šlo o volné prostranství se dvěma polními 

cestami, podél kterých později byly vystavěny domy.  

Vznikly zde ulice Zeyerova a Rezkova. Dnes se tyto ulice jmenují Fráni Šrámka a Zelená. 

Ulice Výstavní byla pojmenována podle Výstaviště, které na mapované ploše vzniklo. 

Pojmenování už této ulici zůstalo dodnes. Ulice Železárenská spojovala Mariánské Hory 

s Vítkovicemi, později se tato ulice jmenovala 6. července a nyní je to ulice 1. máje. 

(Janáčková, Jezerský, 2006) 

 



 

Mariánské Hory 1920 (zdroj: www.amo.ostrava.cz) 

 

Mariánské Hory 1929 (zdroj: www.amo.ostrava.cz) 

 

Vznikly zde ulice Zeyerova a Rezkova. Dnes se tyto ulice jmenují Fráni Šrámka a Zelená. 

Ulice Výstavní byla pojmenována podle Výstaviště, které na mapované ploše vzniklo. 

Pojmenování už této ulici zůstalo dodnes. Ulice Železárenská spojovala Mariánské Hory 

s Vítkovicemi, později se tato ulice jmenovala 6. července a nyní je to ulice 1. máje. 

(Janáčková, Jezerský, 2006) 

Další vývoj modelového území souvisel s rozvojem města Ostravy. Za prací zde 

přicházelo stále více lidí a ti zde zůstávali a zakládali rodiny.  Ve 20. letech minulého století 



je patrné hustější osídlení a především vznik zábavního parku a výstaviště. V roce 1946 jsou 

na leteckém snímku patrny zbytky zábavního parku a výstaviště, ale už zde nejsou patrny 

budovy. 

 

Letecký snímek modelového území z r. 1946 (zdroj: www.amo.ostrava.cz) 

Na leteckém snímku z roku 1970 už je vidět současná podoba modelového území.  

 

Letecký snímek modelového území z r. 1970 (zdroj: www.amo.ostrava.cz) 



 

 Letecký snímek modelového území z r. 1973 (zdroj: www.amo.ostrava.cz) 

4.2. Současnost modelového území 

Na mapované ploše se nyní nachází nejen poměrně vzrostlé, letité dřeviny, ale i rozsáhlá 

travnatá plocha. Na ní je uměle vytvořená vyvýšenina, která je využívána zejména dětmi 

k sáňkování. 

 

Uměle vytvořená vyvýšenina (zdroj: Jana Dvořáková, 2012) 

 



Dále zde nalezneme zbytky mobiliáře, tzn. torza laviček a odpadkových košů. 

 

Současný stav mobiliáře na modelovém území (zdroj: Jana Dvořáková, 2012) 

Veřejné osvětlení se na mapované ploše nenachází. Komunikace jsou buď zpevněné s 

asfaltovým povrchem, nebo se jedná o pěšiny s povrchem ušlapané zeminy. 

 

Zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem (zdroj: Jana Dvořáková, 2012) 

 



 

Zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem (zdroj: Jana Dvořáková, 2012) 

Dále je na mapované ploše travnaté hřiště, které v minulosti sloužilo oddílu ragby. Dnes je 

zcela zlikvidováno. Jedná se  pouze o rozsáhlou travnatou plochu. 

Podél ul. 1. Máje je vysázeno dvojité stromořadí, které tvoří topoly černé. V současnosti 

jsou tyto stromy velmi vzrostlé, na některých se projevují známky stáří. Nicméně stále tvoří 

účinnou bariéru proti větru a hluku zejména z oblasti závodu Vítkovice.  

 

Stromořadí podél ulice 1. máje (zdroj: Jana Dvořáková, 2012) 



Další stromořadí, tvořené z lípy velkolisté, lípy srdčité a jírovce maďalu, je nedaleko 

kruhového útvaru, který v minulosti sloužil jako dráha pro jezdce na kolečkových bruslích. 

Jedná se o betonový skelet miskovitého profilu, který je nyní vyplněn hrubozrnnou struskou a 

škvárou. Probíhá zde ozelenění pionýrskými dřevinami – javory, břízy, topoly. Jde o 

autogenní primární sukcesi  

 

Probíhající sukcese na modelovém území (zdroj: Jana Dvořáková, 2012) 

Sukcese - nesezónní, směrovaný a spojitý proces kolonizace a zániku populací 

jednotlivých druhů na určitém místě (obecný význam termínu sukcese = následnictví, 

postupnost, posloupnost, nástupnictví). Postupné změny ve složení organismů a vytváření 

struktur společenstev probíhají podle určitého sukcesního řádu (sled různě dlouhých časových 

úseků). 

Autogenní sukcese (autogenic succession): obnažená místa reliéfu bez působení 

postupně se měnících abiotických vlivů; narůstá celková biomasa (stoupá hrubá produkce), 

pokryvnost a listová plocha, obsah humusu a dusíku v půdě, ekologická stabilita atd.; 

charakter sukcese a nástup druhů jsou do značné míry determinovány okolím.  

Primární sukcese (primary succession): na povrchu, který dříve neovlivňovalo jiné 

společenstvo, tj. bez organismů i diaspor a také bez skutečného půdního substrátu (relativně 

vzácná: písečná duna, lávový proud, nový odval důlní hlušiny, obnažené balvany na 

skalnatém pobřeží, plochy po ústupu ledovce). Pomalá, obvykle několik set let (proto ekolog 

zjišťuje údaje z historických map, používá radiokarbonovou metodu apod.); vzácně 

krátkodobá, jen několik let trvající sukcese (řasy na balvanech na pobřeží); významné 

zastoupení a vliv mají pionýrské druhy rostlin.  



5. Obecné informace o dřevinách na modelovém území 

Inventarizace dřevin na modelovém území proběhla v roce 2010. Terénním šetřením 

dne 27.7.2012 bylo zjištěno, že v uplynulém období nedošlo na modelovém území k zásahům, 

které by vedly ke změně počtu dřevin či ke změně druhové skladby. 

Na modelovém území se v současné době nachází především listnaté stromy. Poměr 

zastoupení listnatých a jehličnatých stromů na modelovém území je patrný na grafu č. 1. 

(Dvořáková, 2011) 

Graf č. 1 Procentuelní zastoupení jehličnatých a listnatých stromů na mapované ploše 

Procentuelní zastoupení jehličnatých a listnatých stromů na mapované ploše
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5.1. Jehličnany 

Borovice černá 

Latinský název: Pinus nigra 

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 

Původ: oblastí původního rozšíření je Mediterán a Černomoří. 

Popis: vždyzelený jehličnan, výška 30-40 m, borka černohnědá, šupinatá, listy jehlice  

8–18 cm dlouhé, koruna zprvu kuželovitá s převislými větvemi později je koruna 

mnohotvárná. 

Nároky a použití: spíše vápnité půdy, náročná na teplo, snáší suchý vzduch i letní teplo, 

dobře snáší městské prostředí. Důležitý strom tvořící lesní porosty.  

Modřín opadavý 

Latinský název: Larix decidua 

Čeleď: Pinaceae - borovicovité 



Původ: domácí dřevina 

Popis: opadavý jehličnan, výška cca 40 m, koruna štíhlá, kuželovitá, pravidelné, husté 

větvení, borka je zpočátku hladká šedohnědá, zelenohnědá, později hluboce rozpukaná 

a šupinatá, růžovohnědá. Listy – jehlice měkké, 2-3 cm dlouhé, v chomáčích po 20-40. 

Nároky a použití: světlomilná dřevina, dobře snáší městské prostředí, roste i v nadmořské 

výšce 2 500 m, tvoří porosty v klimatických oblastech se suchým vzduchem na svěžích 

půdách. 

Smrk ztepilý 

Latinský název: Picea abies  

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: vždyzelený jehličnan, dorůstá výšky až 70m, borka je měděné barvy, hnědavě červená, 

jemně šupinatá, málo odlupčivá, koruna pravidelně kuželovitá, listy jehlice 1-2cm dlouhé, 

tuhé, tmavozelené, na spodní i svrchní straně s jemným světlejším proužkem. 

Nároky a použití: má rád vlhčí a chladnější klima, špatně snáší městské prostředí, strom 

s mělkou kořenovou soustavou v kyprých humózních půdách. 

5.2. Listnaté stromy 

Bříza bělokorá 

Latinský název: Betula pendula 

Čeleď: Betulacelae – břízovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý až 20 m vysoký strom, koruna zpočátku úzká, kuželovitá, později okrouhle 

vyklenutá nebo nepravidelná, borka hladká, stříbřitě bílá, šedobílé příčné pruhy, později 

hlavně při bázi kmene hrubé, sukovité, hluboce rozpraskané, černé lišty, listy 2-6 cm dlouhé, 

okrouhle oválné nebo trojúhelníkovité, dlouze řapíkaté, dvakrát pilovité. 

Nároky a použití: nesnáší zastínění, pionýrský druh na výsypkách, světlých, hrubých půdách, 

na mýtinách, při okrajích lesů, mezi polními kulturami. 

Buk lesní 

Latinský název: Fagus sylvatica  

Čeleď:  Fagaceae Dumort. – bukovité 

Původ: domácí dřevina 



Popis : statný, velký strom dosahující výšky do 30 m, koruna u mladších stromů štíhlá, 

u starších značně široká a kopulovitě klenutá, borka: hladká, olovnatě šedá, u straších jedinců 

zdrsnělá, ale nikdy ne šupinatá nebo potrhaná, listy jsou střídavé, 5-10 cm dlouhé, eliptické 

nebo vejčité, řapík krátký, chlupatý. 

Nároky a použití: dává přednost vlhkým půdám bohatým na živiny, lesotvorný strom, z nížin 

až do výšky 1 500m, důležitý lesotvorný strom. 

Dřezovec trojtrnný 

Latinský název: Gleditsia triacanthos  

Čeleď: Caesalpiniaceae Klotzsch et Garcke – sapanovité 

Původ: Severní Amerika bez Kanady 

Popis: opadavý listnatý strom, výška až 40m, koruna většinou úzká v horní části rozšířená a 

klenutá, větve poměrně slabé, šikmo vystoupavé, borka: tmavě šedohnědá nebo červeně 

purpurová, zpočátku hladká později, rozčleněna v úzké ploché pláty, zejména u starších 

stromů s nápadnými chomáči až 20 cm dlouhých, rozvětvených trnů, listy střídavé, jednou 

nebo dvakrát zpeřené s přibližně 20 lístky, každý podlouhle kopinatý, zašpičatělý na vrcholu 

lehce vroubkovaný, světle nebo také tmavě zelené. 

Nároky a použití: slunné stanoviště, roste dobře na jakékoli půdě, ale nejlepšího olistění 

dosáhneme na humózní vlhké půdě. Parkový nebo okrasný strom, má značnou dekorativní 

hodnotu 

Dub červený 

Latinský název: Quercus rubra  

Čeleď: Fagaceae – bukovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: statný, opadavý strom, výška až 35m, koruna u mladších exemplářů kuželovitá, 

později podstatně širší, ve stáří značně rozložitá a kulovitě klenutá, borka světle nebo 

stříbrošedá, dlouho hladká, později více rozdělena do jednotlivých šupin a temněji šedá, listy 

jsou 10-25 cm dlouhé a asi 10cm široké, oválné nebo obvejčité, po obou stranách členěné do 

laloků (3-4-5), zářezy mezi nimi až 4-5cm hluboké. 

Nároky a použití: mrazuvzdorný, snáší dobře i městské prostředí, snáší také stinné 

stanoviště. 

Dub letní 

Latinský název: Quercus robur . 



Čeleď: Fagaceae – bukovité 

Původ: Evropa, Kavkaz 

Popis: opadavý, velmi statný strom, vysoký až 45m, koruna široká a vysoká, u solitérů 

kulovitě klenutá, borka světle šedá nebo světle hnědošedá, členěná v hustou síť brázd a lišt i u 

mladších jedinců, listy 10-12 cm dlouhé a asi 8 cm široké, obvejčité, na špici zaokrouhlené na 

bázi zřetelně ouškaté a přibližně 5-7 široce eliptickými laloky, nejsou prosti sobě přesně 

postavené a proto list působí asymetrickým dojmem. 

Nároky a použití: snáší dobře městské prostředí, mrazuvzdorný, parkový strom, také vhodný 

do alejí, dobře snáší stín. Má v oblibě svěží a vlhké půdy, snáší větší klimatické extrémy. 

Habr obecný 

Latinský název: Carpinus betulus  

Čeleď:  Betulaceae S. F. Gray – břízovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: statný strom s výškou do 20 m, koruna zřídka pravidelně oblá, většinou oválného 

průřezu, starší stromy pokřivené, borka světle nebo temně šedá, zpočátku hladká, později se 

vzorkem jemné síťoviny nebo s plochými lištami, listy střídavé, podlouhle vejčité, 4-10 cm 

dlouhé a na vrcholu krátce zašpičatělé, na bázi zaokrouhlené, mírně asymetrické, dvakrát 

ostře zubaté, na podzim sytě žluté nebo hnědožluté. 

Nároky a použití: nenáročný, mrazuvzdorný, vhodný pro všechny druhy půd s výjimkou 

písčitých půd nebo půd velmi bohatých na humus, nesnáší zasolení, důležitý lesní strom, tvoří 

porosty v listnatých lesích nebo křovinách s hojností bylin. 

Hrušeň obecná 

Latinský název: Pyrus communis  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: opadavý, slabě trnitý keř nebo až 20 m vysoký strom, koruna úzká, světlá, borka šedá, 

drobně šupinatá, listy nedělené s okrajem pilovitým nebo zubatým, střídavé, květy: 

oboupohlavné, bílé s volnými čnělkami, plody jsou okrouhlé až obvejčité s tvrdými zrnky 

v dužině. 

Nároky a použití: středně hluboké až mělké hlinité půdy, které jsou v létě vlhké až suché, ve 

světlých křovinách a ve světlých listnatých lesích. Má ráda teplá stanoviště bohatá na živiny. 

 



Jabloň domácí 

Latinský název: Malus domestica  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: opadavý strom vysoký až 2-10 m, vzhled koruny je velmi variabilní, hlavní větve 

neobvykle silné, borka šedá nebo hnědofialová, šupinatá, střídavé listy mají vejčitý tvar délky 

až 12 cm, tmavězelenou barvu, spodní stranu ochlupenou a jemně pilový okraj, květy jsou 3-4 

cm široké, narůžovělé, plody kulovité, žluté, zelenožluté, červené, chutná dužina. 

Nároky a použití: dobře provlhčená půda bohatá na živiny, mrazuvzdorná, dobře snáší 

městské prostředí.  

Jasan ztepilý 

Latinský název: Fraxinus excelsior  

Čeleď: Oleaceae – olivovníkovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: velmi vysoký kolem 40 m, dekorativní, opadavý strom, , koruna u mladých stromů 

velice řídká s příkře vzpřímenými větvemi, u starších stromů velmi vysoko klenutá, otevřená 

a poněkud nepravidelná, borka u mladších stromů hladká, později více rozdělená do políček 

nebo s úzkými lištami, šedohnědá, listy vstřícné, lichozpeřené, 20-25 cm dlouhé s 9-13 lístky, 

které jsou podlouhle oválné, na vrcholu špičaté, zubaté. 

Nároky a použití: svěží, vlhké půdy bohaté na živiny, dobře snáší městské prostředí, 

vysazován v parcích i alejích 

Javor babyka 

Latinský název: Acer campestre  

Čeleď: Aceraceae - javorovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: menší opadavý strom, zřídka dosahuje výšky nad 10m, koruna kulovitě okrouhlá, 

rozložitá na zřetelném, zakřiveném kmeni, borka často korkovitá, listy jsou vstřícné, dosti 

pravidelné 5-ti laločné, laloky se směrem k bázi zmenšují. 

Nároky a použití: výborně snáší suché písčité půdy, snáší i zasolení, vápnomilný, roste 

od nížin až do výšky 900 m n. m., důležitá dřevina niv a plání, zřídka vysazován jako okrasná 

dřevina. 

 



Javor jasanolistý 

Latinský název: Acer negundo 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: menší, opadavý, vysoký asi 15m, výjimečně i vyšší, koruna kupolovitě klenutá, 

nepravidelná, borka je u starších jedinců hladká, hnědošedá až šedočernavá, ve městech často 

silně porostlá zelenými řasami, listy jsou vstřícné, asi 5-7 cm dlouhé, lichozpeřené – výjimka 

v rodu Acer. Lístky po 5 výjimečně po 7. 

Nároky a použití: velmi přizpůsobivý, dobře roste na vlhkých půdách, ale snese i slunné 

stanoviště, „pionýrská dřevina“, velmi často vysazován jako parkový strom. Jedná se 

o rychlerostoucí dřevinu. 

Javor klen 

Latinský název: Acer pseudoplatanus 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

Původ: domácí dřevina 

Popis: statný, zvlášť soliterní exemplář – krásně vyvinutý, opadavý, vysoký 30 – 40 m, 

koruna je vysoká, klenutá, nepříliš rozložitá, ale velmi pravidelná, borka je zprvu světle šedá, 

hladká, později šedohnědá, červeně skvrnitá, šupinovitě opadavá, listy jsou vstřícné, dlouze 

řapíkaté, okrouhlé, 5laločné, přední 3 laloky přibližně stejně velké, oba spodní zřetelně menší. 

Nároky a použití: lesní strom ve smíšených horských bučinách, mrazuvzdorný, dobře snese 

sucho, odolný vůči větru a posypovým solím. Často je vysazován v zahradách a parcích. 

Javor mléč 

Latinský název: Acer platanoides 

Čeleď: Aceraceae – javorovité 

Původ: domácí druh 

Popis: statný, opadavý strom, vysoký 25 – 30 m, koruna pravidelná, velmi krásně klenutá na 

rovné, ale poměrně krátkém kmeni, borka u starších stromů jemně popraskaná, tmavošedá, 

neodlupčivá s jemným lištovým vzorem, listy vstřícné, dlouze řapíkaté, 10- 15 cm dlouhé a 

téměř stejně široké a 5 – 7 nestejně velkými laloky, dlanitoklané 

Nároky a použití: mrazuvzdorný, snáší vlhké a hluboké půdy, odolný vůči znečištěnému 

ovzduší. Hojně je vysazován v parcích. 

 



Jeřáb ptačí 

Latinský název: Sorbus aucuparia 

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: Evropa, Západní Sibiř, Malá Asie 

Popis: opadavý strom vysoký 5 – 15 m, koruna je okrouhlého nebo oválného obrysu, 

nepravidelná, otevřená, borka je u mladších stromů šedostříbrná, později matně šedá, jemně 

trhlinatá nebo s jemným lištovým vzorem, listy jsou lichozpeřené, na bázi asymetrické, 

střídavé, asi 20 cm dlouhé a 8 – 11 cm široké s 9 – 17 lístky, ty jsou ostře zubaté. 

Nároky a použití: světlomilný, suché nebo mírně vlhké jílovité  nebo kamenité půdy bohaté, 

na živiny, také na půdách písčitých, „pionýrská dřevina“, vysazován jako parkový strom a 

v silničních stromořadích. 

Jilm vaz 

Latinský název: Ulmus laevis 

Čeleď: Ulmaceae – jilmovité 

Původ: střední a jižní Evropa, Malá Asie  

Popis: opadavý strom vysoký do 30 m, koruna nepravidelná, téměř kulovitá, klenutá, často 

málo uzavřená, členěná nebo značně volná, borka u starších stromů šedavě hnědá s výraznou 

sítí lišt, hluboce brázditá přitom, však zdánlivě značně hladká, listy 7 – 12 cm dlouhé a 

přibližně 6 -9 cm široké, široce eliptické až oválné, na vrcholu krátce zašpičatělé, báze listu 

nápadně zkosená a asymetrická. 

Nároky a použití: roztroušeně nebo zřídka na jílovitých nebo písčitých půdách, vysazován 

v parcích a v ulicích. 

Jírovec maďal 

Latinský název: Aesculus hippocastanum 

Čeleď: Hippocastanaceae – jírovcovité 

Původ: Balkán, Malá Asie 

Popis: velmi statný, pohledný strom, vysoký 20 – 25 m, koruna hustá, pravidelná a vysoko 

klenutá, borka u velmi mladých stromů hladká a světle hnědavá, později šedočervená nebo 

temněji hnědá a rozdělena jednotlivými hrubě povrhanými pláty do políček, listy velké, 

dlanitě složené s 5 – 7 lístky široce klínovitého obrysu bez řapíku, asi 25 cm dlouhé 

a na nejširší straně až 10 cm široké. Postranní lístky většinou menší. 

Nároky a použití: mrazuvzdorný, má rád hlubší půdu, je napadán klíněnkou jírovcovou, 

vysazován v parcích a jako okrasná dřevina. Je velmi oblíbený. 



Lípa srdčitá 

Latinský název: Tilia cordata  

Čeleď: Tiliaceae – lípovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, statný strom, vysoký 25-30 m, koruna je vysoko klenutá, často nepravidelně 

utvářená, borka u mladých jedinců nápadně hladká a šedá, u starších hnědošedá, členěná 

v rýhy a lišty, listy střídavé, v obryse téměř okrouhlé s velmi krátkou, ale výraznou špičkou, 

více široké než dlouhé, srdčitě vykrojené. 

Nároky: na svěžích, vlhkých, hlubokých půdách, nenáročná, mrazuvzdorná, široko rozšířený 

strom, vysazován v parcích a v ulicích. 

Lípa velkolistá 

Latinský název: Tilia platyphyllos  

Čeleď: Tiliaceae – lípovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, statný, strom, vysoký 35-40 m, koruna velká, vysoko klenutá, poměrně hustě 

uzavřená, spíše úzce protáhlá, borka tmavošedá nebo šedohnědavá, podélné rýhy, úzké síťnatě 

rozvětvené lišty, listy střídavě postavené, srdčité, skoro stejně dlouhé jako široké, na vrcholu 

s tenkou a dlouhou špičkou. 

Nároky a použití: svěží, bazické, půdy, bohaté na živiny, citlivá na vzduch, citlivá 

na znečištění, prachem a výfukovými plyny, vysazována jako strom uličních stromořadí 

a parkový strom. Kvetoucí lípy jsou velmi cenné jako pastva pro včely, med z lipových květů 

je žádanou specialitou. 

Líska turecká 

Latinský název: Corylus colurna . 

Čeleď: Corylaceae – lískovité 

Původ: jihovýchodní Evropa 

Popis: menší, opadavý strom, vysoký max. 20 m, koruna je buď široce kuželovitá nebo 

vejčitá se znatelnou špičkou, větve takřka přeslenité, ale vždy směřující šikmo vzhůru, borka 

bledohnědá, šedobílá někdy červenavá, zbrázděná, rozpraskaná, značně drsná, korkovitá, listy 

střídavé, poměrně krátce řapíkaté, široké, nejširší místo nad středem čepele, na bázi srdčité, na 

vrcholu krátce zašpičatělé. 

Nároky a použití: úrodná, humózní půda, přímé slunce i polostín, ve zvláště tuhých zimách 

namrzá, vysazovaná v parcích, alejích, podél cest, dobře snáší znečištění,  



Moruše bílá 

Latinský název: Morus alba  

Čeleď: Moraceae – morušovníkovité 

Původ: Čína, Mandžusko a Korea 

Popis: opadavý, rozložitý strom, vysoký 10-15m, větve i listy obsahují mléčnou šťávu, 

koruna kulovitá, široká, borka šedohnědá, podélně rozpraskaná, listy široce vejčité, 6–15 (20) 

cm dlouhé, na bázi srdčité, na líci lesklé, hrubě pilovité až vroubkovaně zubaté. 

Nároky a použití: v tuhých zimách namrzá, nesnáší zamokřená a studená stanoviště, parková 

dřevina. 

Platan javorolistý 

Latinský název: Platanus hispanica 

Čeleď: Platanaceae – platanovité 

Původ: Původ druhů není jasný, nejčastěji se považuje za hybrida P.occidentalis x 

P. orientalis, tomu by nasvědčovala velká variabilita listů. Morfologickými znaky je bližší 

k P.orientalis, k němuž je jako varietu přiřadit Aiton. Dode a Sprenger byli přesvědčení, že 

pochází z j.Itálie. Maďarský botanik Radies se domnívá, že P. hispanica je potomkem nebo 

derivátem vyhynulého třetíhorního druhu P. aceroides(GOEPP.)HEER, který byl v mladším 

miocénu a starším pliocénu velmi hojný v celé Evropě: svůj názor dokazuje statistickým 

zhodnocením velikosti úhlu mezi listovými žilkami. 

Popis: listnatý, statný, dekorativní stromu, vysoký až 30 m, koruna velmi široká, vysoko 

klenutá, často vícedílná, borka zprvu šedohnědá nebo světle hnědá, později se odlupuje 

v tenkých, velkých, široce oválných kusech, na kmeni zůstávají světle žluté skvrny, listy 

střídavé (rozdíl oproti javorům), okrouhlý obrys, někdy více široké než dlouhé, dlanitě 

členěné na 3-5 až 7 laloky, které jsou nestejně velké a trojúhelníkové, na líci leskle zelené. 

Nároky a použití: dobře snáší znečištěné prostředí (prach, výfukové plyny). Vlhké, hluboké, 

živné hlinité půdy, slunečné stanoviště, vysazován v parcích, ve stromořadích podél cest. 

Topol černý 

Latinský název: Populus nigra 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Západní Sibiř 

Popis: statný, listnatý strom, vysoký do 30 m, koruna vysoká, klenutá, často rozložitá, 

u starších jedinců nepravidelná, borka nejprve šedobílá, později hnědošedá, hluboce trhlinatá, 



listy na makroblastech, střídavé, kosočtverečné, dlouze řapíkaté, prosvítavý jemně pilovitý 

okraj. 

Nároky: vlhké, periodicky zaplavované půdy nad pískem nebo štěrkem, vyskytuje 

se v břehových porostech, vysazován ve stromořadí. 

Topol osika 

Latinský název: Populus tremula 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Euroasie 

Popis: statný, opadavý, listnatý strom, vysoký až 30m, koruna zpočátku volná se široce 

rozloženými větvemi, později kuželovitá, široce oválná, nepravidelně členěná, borka lysá, 

hladká, poněkud lepkavá, šedozelená, ani u starších kusů není rozpraskaná nebo rozpukaná, 

listy dlouze řapíkaté, na bázi většinou srdčité, s krátkou špičkou, tupě zubaté nebo mělce 

vykrojené. 

Nároky: ideální do hrubých, kyprých půd, světlá stanoviště, bohaté na živiny, „pionýrská 

dřevina“, vyskytuje se na úhorech, mýtinách, podél komunikací, v opuštěných 

kamenolomech. Rychlerostoucí dřevina, vysazován v parcích a ulicích. 

Trnovník akát 

Latinský název: Robinia pseudoacacia  

Čeleď: Fabaceae – bobovité 

Původ: východ Severní Ameriky 

Popis: listnatý, opadavý strom, vysoký až 25 m, koruna otevřená, řídká, v obryse oválná, 

největší šířka pod vrcholem, borka u mladých jedinců hladká a hnědavá, později potrhaná, 

protkána hlubokými brázdami, listy střídavé, lichozpeřené s 11 – 15 lístky. Ty jsou oválné, 

celokrajné. 

Nároky a použití: nenáročný strom, použití i na neplodných půdách např. jako ochrana proti 

erozi. 

Třešeň ptačí 

Latinský název: Primus avium  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Irán, Střední Asie, severozápadní Afrika 

Popis: opadavý, listnatý strom, vysoký asi 30 m, s dlouhým kmenem a vzpřímenými větvemi. 

Koruna pravidelně kulovitá, u mladších jedinců zakončená štíhlou špičkou, u starších spíše 



sloupovitá, borka červenavě hnědošedá, úzce nebo široce příčně pruhovaná s nápadnými 

vodorovnými lenticelami, listy střídavé, obvejčité až podlouhle oválné s úzkou špičkou, 

nepravidelně zubaté, zuby směřující kupředu. 

Nároky a použití: hluboké, svěží, písčité půdy, bohaté na živiny. Vyskytuje se v křovinách a 

smíšených lesích. Na okrajích lesů. Je to výchozí typ četných odrůd vysazovaných sladkých 

třešní.  

Višeň obecná 

Latinský název: Prunus cerasus  

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: jihovýchodní Asie 

Popis: menší, listnatý, opadavý strom nebo hustý keř, vysoký 6-8 m, koruna velmi široká, 

otevřená, nepravidelně vyvinutá, borka hnědočervená, podélně rozpukaná, listy vejčité nebo 

eliptické, s málo nasazenou špičkou, na bázi klínovitě zúžené, jemně pilovité nebo zubaté, 

kožovité. 

Nároky a použití: živné, zásadité, středně hluboké až hluboké, písčité a hlinité půdy, okrasná 

dřevina, ale ve srovnání s jinými zástupci stejného druhu málo atraktivní, a proto málo 

vysazovaná. 

Vrba bílá 

Latinský název: Salix alba 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, listnatý strom vysoký 10 – 15 m, koruna okrouhlá, rozložitá, široká, borka 

světle hnědá, široce žebrovitá, listy kopinaté, jemně zubaté, vespod šedě modré. 

Nároky a použití: na vlhkých, živných, zásaditých půdách, snáší periodické zaplavování, 

používá se jako břehová dřevina v blízkosti řek či jezer. Dlouhé výhony se používají 

v košíkářství, nebo k vyvazování vinné révy 

Vrba jíva 

Latinský název: Salix caprea 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Evropa 

Popis: opadavý, listnatý strom případně keř, vysoký 6-12 m, koruna hustá a košatá, kulovitá, 

borka černohnědá, podélně rozpraskaná, listy se zvlněným okrajem, 1-2 cm dlouhý řapík a 4 – 



12 cm dlouhá čepel – na vrchní straně je olysává a vespod je plstnatě chlupatá, listy často 

s listeny. 

Nároky a použití: na vlhkých půdách bohatých na živiny „pionýrská dřevina“, významná 

dřevina pro včelaře, jehnědy jsou první potravou pro včely.  

Vrba smuteční 

Latinský název: Salix alba ´Tristis´' 

Čeleď: Salicaceae – vrbovité 

Původ: Asie 

Popis: široce rozložený, listnatý, okrasný strom s převislými větvemi, vysoký 10 – 20 m, 

koruna kuželovitá tvořená dlouhými pružnými větvemi, borka světle hnědá, rozpraskaná, listy 

krátce řapíkaté, kopinaté, dlouze zašpičatělé, lícní strana temně zelená, na rubu šedozelené. 

Nároky a použití: vlhké, kypré půdy, roste podél tekoucích vod, dlouhé výhony se používají 

v košíkářství, vysazována v parcích a jako zahradní strom. 

5.3. Opadavé keře 

Bez černý 

Latinský název: Sambucus nigra  

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Evropa, Kavkaz 

Popis: velký keř příp. strom s hustě olistěnou korunou, vysoký až 7 m, listy vstřícné, 

lichozpeřené, většinou 2-3 páry lístků a jeden větší lístek konečný, lístky elipčité 

nebo podlouhlé, zašpičatělé, nepravidelně pilovité květy malé květy pětičetné, bílé až 

žlutobílé, silně vonící. Ploché deštníkovité kytky. Plody třísemenná kulovitá peckovice, jedlá, 

šťáva krvavě červená, plody leskle černofialové. 

Nároky a použití: na dusíkem bohatých půdách, dobře snáší městské prostředí, u nás velmi 

hojný, na okrajích lesů, na březích, v městských parcích, má velkou rozmnožovací schopnost. 

Kalina obecná 

Latinský název: Viburnum opulus  

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Evropa, Kavkaz, Západní Sibiř, Střední Asie, severozápadní Afrika 

Popis: vzpřímený, rychle rostoucí keř nebo menší strom, vysoký 4-5 m, listy vstřícné, dlouze 

řapíkaté, podobné javorovým, široce vejčité, 3-5 laločné, na okrajích nepravidelně 

zoubkované, nahoře hladké lysé, světle zelené; květy bílé, pětičetné, v řídkých, bohatě 



větvených, vrcholových vrcholících nebo plochých kytkách; plody  kulatá, 10 mm velká 

peckovice, leskle červená se zbytky čnělky na špičce. 

Nároky a použití: vlhké, humózní, vápenaté půdy, stinné místa, houštiny. Nalezneme 

ji v lužních lesích, na březích a vlhkých loukách. Okrasný keř vysazovaný v parcích. 

Pámelník bílý 

Latinský název: Symphoricarpos rivularis  

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Severní Amerika 

Popis: opadavý, bohatě větvený keř, vysoký 1-2 m, se šedohnědými holými větvemi, listy 

jednoduché, celokrajné, vstřícné, vejčité až eliptické, květy v krátkých hustých klasech, 

koruna zvonkovitá, oboupohlavné, otevírají se postupně; plody kulovité až eliptické, bílé, se 

dvěma peckami, jedovaté. 

Nároky a použití: hlinité, středně hluboké až hluboké půdy, mírně kyselé až zásadité, živné. 

Vyskytuje se na březích řek, v lužních a smíšených lesích. Parkový okrasný keř. 

Ptačí zob obecný 

Latinský název: Ligustrum vulgare 

Čeleď: Oleaceae – olivovníkovité 

Původ: Evropa a Malá Asie 

Popis: hustý, pomalu rostoucí keř, vysoký 3-5 m, s rozvětvenými kořeny s odnožemi, Listy 

vstřícné nebo po třech v přeslenech, krátce řapíkaté, široké, kopinaté, celokrajné, na podzim 

nafialověle zbarvené. Květy malé, čtyřčetné, zelenobílé nebo bílé, vonné, v malých, 

vzpřímených, vrcholových latách. Plody bobule, kulovitá či vejčitá, leskle černá s fialově 

barvící červenou dužinou, nejedlá. 

Nároky a použití: živné, vápenaté půdy. Vyskytuje se na okrajích lesů, v houštinách, 

na slunných svazích. Okrasný keř městských parků. 

Růže šípková 

Latinský název: Rosa canina 

Čeleď: Rosaceae – růžovité 

Původ: Evropa, Severní Afrika, Jihozápadní Asie 

Popis: většinou statný keř se vzpřímenými nebo obloukovitě ohnutými větvemi, trnitý, trny 

slabě až silně zahnuté, vysoký 1-3 m, listy střídavé, lichozpeřené, 5-7 četné, poměrně tenké, 

lístky vejčité až elipčité,všechny stejné. Květy bledě růžové až světle růžové, vzácně bílé, 



jednotlivé nebo po třech, slabě voní, z kalichovité květní osy se vyvine šípek. Plodem je 

šípek, vejčitý až kulovitý, hladký, masitý, zprvu oranžově červený, později intenzivně 

červený. 

Nároky a použití: vápenaté, živné a hluboké půdy. Na okrajích lesů, v houštinách, na mezích 

u cest, v listnatých lesích. Okrasný keř v zahradách a parcích. 

Svída bílá 

Latinský název: Swida alba 

Čeleď: Cornaceae – dřínovité 

Původ: Severní Asie 

Popis: keř s metlovitě vystoupavými nebo přepadajícími větvemi, vysoký 2-4 m, listy mohou 

mít bílé okraje, vstřícné, nahloučené, mají velmi jemné žilky, eliptické až vejčité, na vrcholu 

zašpičatělé. Květy vrcholičnatá květenství, vyrůstají na konci jednoročních výhonů, květy 

čtyřčetné, bílé až nažloutlé, kvete v květnu až říjnu. Plody kulaté, bílé až namodralé, cca 7 

mm velké 

Nároky a použití: potřebuje kypré, vápenité půdy, vysazuje se na svazích a náspech 

pro zpevnění půdy, dobře snáší městské prostředí, parky, zelené plochy na sídlištích. Je to 

„pionýrská dřevina“. 

Svída krvavá 

Latinský název: Swida sanguinea  

Čeleď: Cornaceae – dřínovité 

Původ: Evropa 

Popis: keř s metlovitě vystoupavými nebo přepadajícími větvemi, vysoký 2-4 m, listy 

vstřícné, s řapíkem nahoře rýhovaným, krátce chloupkatým, oválné nebo elipčité, vpředu 

zašpičatělé. Květy deštníkovité okolíky, na konci větévek, bílé, objevují se po vyrašení listů. 

Plody kulaté, hladké nebo nevýrazně žebernaté, černomodré se světlými tečkami. Pecka je 

kulatá. 

Nároky a použití: na kyprých, vápenitých půdách, i půdách neplodných. Jde o „pionýrskou 

dřevinu“. Jako podrost ve světlých, vlhčích listnatých a smíšených lesích, houštiny, břehy řek, 

hojná v městských výsadbách, parcích, sídlištích. 

Šeřík obecný 

Latinský název: Syringa vulgaris 

Čeleď: Oleaceae – olivovníkovité 



Původ: Jihovýchodní Evropa 

Popis: pomalu rostoucí keř nebo menší stromek s metlovitou korunou, vysoký až 10 m, listy 

vstřícné, čepel vejčitá, zpravidla viditelně delší než široká, špička dlouze protáhlá, celokrajná. 

Květy laty bohaté a husté, dlouhé až 20 cm, většinou v párech, čtyřčetné květy, vonné. 

Plodem je tobolka, hnědá lesklá, dlouze vejčitá, vpředu zašpičatělá. 

Nároky a použití: teplomilný a světlomilný keř, daří se mu na živných a humózních půdách, 

okrasná rostlina, v houštinách,  listnatých lesích, v městských parcích. 

Zimolez obecný 

Latinský název: Lonicera xylosteum 

Čeleď: Caprifoliaceae – zimolezovité 

Původ: Evropa, Malá Asie 

Popis: vzpřímený, bohatě větvený, ploše kořenící keř, vysoký až 3 m, listy: měkké, vstřícné, 

řapíkaté, široce elipčitě okrouhlé, někdy úzce elipčité až naopak vejčité, celokrajné. Květy 

pětičetné, žlutobílé, zpočátku většinou bílé až později žlutavé. Plody jsou bobule, 

čtyřsemenné, kulaté, veliké jako hrách, svítivě světle červené, sklovitě lesklé, vzácně bílé, 

nejedlé, hořké 

Nároky a použití: suché, živné půdy na světlých místech, okrasný keř v městských parcích a 

zahradách. 

Zlatice prostřední 

Latinský název: Forsythia x intermedia 

Čeleď: Oleaceae - olivovníkovité 

Původ: Čína 

Popis: bohatě větvený keř, hustý, vysoký 2-3 m, listy vejčité až kopinaté, okraj hlavně v horní 

části pilovitý, objeví se až po odkvětu. Květy čtyřcípá koruna, výrazně žluté, až 5 cm. velké. 

Plody jsou tobolky. 

Nároky a použití: rostlina je náročná na slunce. V polostínu nemusí tak dobře kvést. Potrpí si 

na vlhko, proto má ráda propustné a spíše humózní půdy. Bohatě kvetoucí, jedna z prvních 

jarních kvetoucích rostlin, ale včely na květy takřka nikdy nenalétají, zatím není jasné 

z jakého důvodu. Okrasný keř v parcích a městských výsadbách. 



 

5.4. Jehličnaté keře 

Jalovec čínský 

Latinský název: Juniperus chinensis 

Čeleď: Cupressaceae - cypřišovité 

Původ: Severovýchodní Čína, Korea, Japonsko 

Popis: neopadavý keř, kuželovitého tvaru, vysoký až 15 m a široký až 6 m, listy: dva druhy – 

v mládí 2 - 3četné svazky jehlic s bílým páskem na spodní straně, v dospělosti tvoří kromě 

samotných jehlic i vějířky z drobných srostlých šupinek. Květy samčí – žluté, samičí – 

zelenofialové. Plody 8 mm kulaté šišky s bílým ojíněním 

Nároky a použití: půda propustná, zásaditá. Snáší znečištění ovzduší. Okrasný keř v parcích 

a městských výsadbách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Metody práce a materiál 

Terénní práce byly prováděny průběžně v roce 2010, kdy probíhala inventarizace dřevin 

a dále v roce 2012, kdy byl zjištěn aktuální stav modelového území a provedena 

fotodokumentace. Inventarizace dřevin byla prováděna zakreslením dřevin do mapových listů, 

určením jejich polohy pomocí GPS a dále určením druhu dřeviny pomocí určovacích znaků, 

jako jsou listy a pupeny větví.  

Výsledky inventarizace byly použity jako výchozí bod pro návrh změny modelového 

území tak, aby plnil funkce Významného krajinného prvku v městském prostředí. Dále byly 

používány historické fotografie z archivu města Ostravy jako vodítko z minulosti, kdy 

modelové území již plnilo především funkci rekreační. 

Data zjištěná při terénním průzkumu byla dále zpracována v programu Microsoft Word 

a Microsoft Office Excel. Terénní mapové listy byly použity pro vypracování mapy v měřítku 

1:500, která je grafickým znázorněním plošného a druhového zastoupení dřevin.  

Při určování druhů dřevin byly použity tyto zdroje informací: 

KREMER, Bruno P.; HELD, Hans. Stromy. Praha : Ikar Praha, 1995. 287 s. 

HECKER, Ulrich. Stromy a keře : Průvodce přírodou. Dobřejovice : Rebo Productions CZ, 

2003. 240 s. 

Plošné a druhové zastoupení jednotlivých dřevin na modelovém území bylo zpracováno 

v počítačovém programu ProgeCAD 2008 Professional, Serial Number 827PRO-855834-

965227. Vypracovaná mapa v měřítku 1: 500 je součástí příloh (příloha č. 1). 

Studie č. 2 - Obnova rekreační funkce významného krajinného prvku byla zpracována 

v počítačovém programu ProgeCAD 2008 Professional, Serial Number 827PRO-855834-

965227. Vypracovaná mapa v měřítku 1: 1000 je součástí příloh (příloha č. 2). 

Fotodokumentace, která byla pořízená v roce 2010 a v roce 2012 a zachycuje jak 

jednotlivé dřeviny, tak panoramatické snímky dané plochy, byla zpracována a je součásti 

příloh na CD nosiči. 

 

 

 



7. Studie k obnově funkcí významného krajinného prvku 

 Studie nabízí změny modelového území, které jsou více či méně finančně náročné, ale 

všechny vedou ke zkvalitnění území. Modelové území jako VKP má především funkci 

ochrany přírody a krajiny, nicméně pokud bude nadále toto území na okraji zájmu orgánů 

ochrany přírody a krajiny a správce zeleně městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, tak 

ztratí i tuto funkci a postupně se stane zanedbaným koutem města. Studie řeší další funkce 

krajinných prvků a to především funkci rekreační a estetickou.  

 Dotazem na Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí ze dne 

21.2.2013 bylo zjištěno, že pro registrované významné krajinné prvky se nevypracovávají 

plány péče tzn., že ani pro modelové území není žádný plán péče zpracován. Údržba zeleně a 

další rozvoj modelového území je plně v kompetenci vlastníka pozemku tj. Úřadu městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky.  Veškeré zásahy do VKP musí být prováděny se 

souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody tj. Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany 

životního prostředí. 

 

7.1.  Studie č. 1 – Obnova a doplnění keřových skupin, doplnění 

jehličnanů 

Studie č. 1 se zaměřuje na obnovu a doplnění skladby keřů o barevné varianty a 

z důvodu převahy listnatých stromů navrhuje doplnění plochy o jehličnaté stromy. V současné 

době jsou keřové skupiny v neuspokojivém stavu. Keře jsou přerostlé, nejsou nijak tvarované 

a udržované. Vytvářejí zákoutí, která jsou využívané skupinami nepřizpůsobivých občanů či 

dospívající mládeží. V neposlední řadě keřové skupiny slouží jako místo k uložení odpadů . 

Navrhuji stávající keřové skupiny radikálně nahradit novými druhy, které do 

současného vzhledu modelového území plochy vnesou barvy a zároveň budou omlazením 

skladby keřů a stromů.  

Doporučuji tyto druhy: 

 

 

 



 

Tavolník japonský  

Latinský název: Spiraea japonica 

Čeleď: Rosaceae - růžovité 

Původ: Čína a Japonsko 

Popis: opadavý, rozkladitý, až 2,5 m vysoký keř. Letorosty oblé, zelenohnědé. Listy řapíkaté, 

klínovitě obvejčité až eliptické, v horní polovině pilovité, na starších větvích až 3laločné. 

Květy uspořádány v okoličnatých hroznech, květenství nejprve ploché, později polokulovité, 

korunní lístky bílé, okrouhlé, tyčinky kratší než korunní lístky. Plodem je měchýřek. Kvete v 

květnu. 

Nároky a použití: jedná se o velmi nenáročný a odolný keř, kterému vyhovují vápnité půdy a 

slunné stanoviště. Bývá vysazován buď solitérně, nebo v živých plotech (dobře snáší 

sestřihování). Vytváří množství sladkého nektaru, který láká včely, mouchy a brouky. 

 

 

Spiraea japonica – Tavolník japonský (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 

 



 

Hlohyně šarlatová  

Latinský název: Pyracantha coccinea 

Čeleď: Rosaceae - růžovité 

Původ: jižní Evropa a západní Asie 

Popis: :  keř listnatý stálezelený, tvar vzpřímený, okraj listu vroubkovaný, plody malvice, 

živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot, s ozdobnými plody.  

Nároky a použití: snáší znečištěné prostředí, slunce, polostín, vlhko, propustné půdy, 

nenáročný keř. Vysazován jako stříhaný živý plot, solitéra, do skupinových výsadeb, do 

nádob. Pro ptáky, jako jsou kosi, drozdi a špačci, představují plody hlohyně v zimních 

měsících významný zdroj potravy. 

 

 

Pyracantha coccinea – Hlohyně šarlatová (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 

 

 

 



 

Kalina obecná 

Latinský název: Viburnum opulus 

Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité  

Původ: západní část Severní Ameriky 

Popis: Opadavý keř (vzácně strom), 1–5 m vysoký, s šedou až šedohnědou, podélně 

rýhovanou borkou. Listy jsou nepravidelně dlanitě 3(–5) laločné, v obrysu okrouhle vejčité, 

zelené, palisty jsou niťovité, záhy opadavé, na řapík nasedají 2–4 diskovité žlázky. 

Květenstvím jsou ploché chocholičnaté vrcholíky o průměru 5–10 cm. Středové květy jsou 

malé, pravidelné, plodné; okrajové květy jsou větší, souměrné, bílé až narůžovělé, sterilní. 

Plodem je červená kulovitá peckovice, která dlouho drží na keřích. Kvete od května do 

června. 

Nároky a použití: využívá se v sadovnictví při parkových úpravách pro nápadné květy, plody 

a šarlatové (až tmavě nafialovělé) podzimní zbarvení listů. Nejpěstovanější a nejznámější je 

odrůda ‘Roseum’, jejíž zprvu zelená, později bílá květenství ve tvaru nepravidelných koulí 

jsou složena pouze ze sterilních květů. Používá se jako nápadná solitéra do zahrad. 

Plody domácím ptákům moc nechutnají, protože obsahují saponin, třísloviny a hořce 

chutnající viburnin. Na  řapících se nacházejí žlázky, které vytvářejí velké množství nektaru, 

ten velmi lákavý pro mravence. 

 

 Viburnum opulus – Kalina obecná (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 



 

 Ptačí zob obecný 

Latinský název: Ligustrum vulgare 

Čeleď: Oleaceae Hoffmanns. et Link – olivovníkovité  

Původ: Evropa, sev. Afrika, Malá Asie 

Popis: listnatý opadavý keř, tvar polokulovitý, listy vstřícné, listy řapíkaté, kopinaté, 

obvejčité, okraj listu celokrajný, květenství lata, plody bobule, živý plot stříhaný, volně 

rostoucí živý plot, s ozdobnými plody.  

Nároky a použití: snáší znečištěné prostředí, stanoviště na slunci nebo v polostínu, zvládne i 

nepříliš temný stín. Půdu potřebuje středně živnou, běžně propustnou. Po zakořenění zvládne 

růst i v jílu. Mrazuvzdorný do cca -27°C. Z květů sbírají nektar a pyl včely, čmeláci a 

mouchy. Plody rozšiřují ptáci. Je hostitelskou rostlinou pro housenky lyšaje šeříkového.  

 

 

Ligustrum vulgare – Ptačí zob obecný (zdroj: www.botany.cz) 

  

 

 



Dále navrhuji modelové území doplnit o jehličnaté keře a stromy. V současné době se zde 

jehličnany téměř nevyskytují. Jejich doplněním se zvýší druhová diverzita modelového 

území. 

Doporučuji tyto druhy: 

Modřín opadavý  

Latinský název: Larix decidua 

Čeleď: Pinaceae – borovicovité  

Původ: Evropa, Alpy a Karpaty 

Popis: :  opadavý, 25 m vysoký s hrubě rozpraskanou borkou. Větve vyrůstají v pravidelných 

přeslenech. Na prodlužovacích větévkách vyrůstají jehlice jednotlivě střídavě postavené, na 

zkrácených větévkách vyrůstají v typických svazečcích. Šišky přisedlé, vejcovité, dlouho 

vytrvávající na větvích. 

Nároky a použití: světlomilná dřevina, dobře snáší městské prostředí, roste i v nadmořské 

výšce 2 500 m, tvoří porosty v klimatických oblastech se suchým vzduchem na svěžích 

půdách. 

 

 Larix decidua – Modřín opadavý (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 



Borovice černá  

Latinský název: Pinus nigra  

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 

Původ: jižní Evropa, středomoří 

Popis: :  statný strom dorůstající až 40 metrů. Kůra je šedočerná až žlutohnědá, kořenový 

systém je založen na mohutném hlavním koření jdoucím do hloubky. 

Nároky a použití: spíše vápnité půdy, náročná na teplo, snáší suchý vzduch i letní teplo, 

dobře snáší městské prostředí. Důležitý strom tvořící lesní porosty. 

 

 

Pinus nigra – Borovice černá (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 

 

 

 

 

 



Smrk omorika  

Latinský název: Picea omorika 

Čeleď: Pinaceae – borovicovité 

Původ: západní Evropa 

Popis: : je charakteristický extrémně štíhlou korunou, nejvýše širokou 3,5 m. Jedná se o 

vždyzelený strom vysoký 20 - 35 metrů, výjimečně až 40 metrů s kmenem o průměru až 1 

metr. Jehličí je 10-20 mm dlouhé. Šišky jsou 4 - 7 cm dlouhé.  

Nároky a použití: schopný růst na celé škále půd, nesnese zastínění, dobře snáší trvale 

znečištěné ovzduší. 

 

 

Picea omorikas – Smrk omorika (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 

 



Jinan dvoulaločný  

Latinský název: Ginkgo biloba 

Čeleď: Ginkgoaceae – jinanovité 

Původ: Japonsko 

Popis: je statný strom s kuželovitou až rozkladitou korunou který dorůstá do výšky 30 až 

40 metrů, jeho borka je šedá, ve stáří široce brázditá. Větve jsou téměř vodorovně odstálé. 

Přestože na prvý pohled vypadá jako listnatý strom, náleží do třídy jehličnanů 

Nároky a použití: – nemá zvláštní nároky na stanoviště, potřebuje dostatek slunce půdu 

bohatou na živiny. Je odolný vůči extrémům, snáší jak mrazy, tak sucho. Dobře snáší 

znečištěné ovzduší. 

 

Ginkgo biloba – Jinan dvoulaločný (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 



Tis červený 

Latinský název: Taxus baccata 

Čeleď: Taxaceae – tisovité 

Původ: Evropa 

Popis: :  Tis červený je nevysoký strom, dorůstající výšky 10 -12m, ale někdy i 20m. Má 

průběžný kmen s široce větvenou korunou, řízkovanci jsou keřovití. Je jedovatý. Dřevo je 

velmi husté a krásné. Na rozdíl od ostatních jehličnanů nemá tis pryskyřičné kanálky. 

Nároky a použití: stínomilný, potřebuje alkalickou, humózní půdu, dobře snáší znečištěné 

ovzduší. Vysazuje se ve skupinách. Semena rozšiřují ptáci, např. kosi a drozdi 

 

 

Taxus baccata – Tis červený (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 

 

 

 

 



Jalovec obecný  

Latinský název: Juniperus communis  

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité 

Původ: Evropa 

Popis: :  keř nebo malý strom, velmi variabilní keř, často nízký, ale občas dosahuje 10 m 

výšky. Jalovec obecný má ostré jehlicovité listy spojené v trojčetných přeslenech. Listy jsou 

modrozelené, s jedním bílým pruhem na vnitřním povrchu. Plody jsou bobulovité šištice. 

Nároky a použití: potřebuje propustnou půdu a slunné stanoviště, dobře snáší městské 

prostředí. Bobulovité šištice vyhledávají drozdovití ptáci. Kvůli dostatku silic se používají 

jako koření. Tyto vonné látky dávají charakteristickou chuť destilátům. 

 

 

 Juniperus communis  – Jalovec obecný (zdroj: www.katalog-drevin.cz, 2012) 

 



Výsadba navrhovaných dřevin by mohla být realizována v rámci nařízených 

náhradních výsadeb. Doplněním navrhovaných dřevin se stávající skladba obohatí o druhy, 

které jsou přínosem např. pro drobné ptactvo. Kvetoucí keře poskytují dostatek potravy pro 

včely, čmeláky, mouchy, motýly apod. Plody jsou významným zdrojem potravy pro ptactvo. 

Zejména v zimním období.  

 Výsadba navrhovaných dřevin povede ke zvýšení biodiverzity modelového území a 

tedy také ke zvýšení ekologické stability. Realizací Studie č. 1 se naplní stabilizační funkce 

VKP.  

Na modelovém území v minulosti probíhaly výsadby v rámci nařízených náhradních 

výsadeb, ale opět se jedná o stromy listnaté, tedy nevhodné. 

Studie č. 1 by měla být vodítkem pro správce zeleně modelového území při volbě 

dřevin vhodných pro nařízené náhradní výsadby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Studie č. 2 – Obnova rekreační funkce významného krajinného 

prvku  

V minulosti modelové území sloužilo především k rekreaci a odpočinku. Ve 20. letech 

minulého století se zde nacházelo výstaviště a zábavní park. Dále se zde nacházely čtyři 

fotbalové hřiště, patřící různým fotbalovým klubům. Studie č. 2 odkazuje na tuto minulost 

modelového území.  

V těsné blízkosti modelového území, přesněji po ulici 1. máje, která spojuje náměstí 

Míru v Ostravě Vítkovicích s Mariánským náměstím v Ostravě Mariánských Horách, 

prochází cyklostezka. V současné době tato cyklostezka modelové území úplně míjí a je 

vedena po rušných komunikacích. Navrhuji změnit trasu této cyklostezky a vést ji napříč 

modelovým územím. Případně neměnit trasu cyklostezky, ale vyznačit odbočení na modelové 

území.  

Důvodem, proč by měl cyklista zamířit na modelové území by mohlo být např. dětské 

hřiště nebo hřiště pro dospělé s rozličnými posilovacími stroji.  

Namísto objektu, v minulosti sloužícího jako dráha pro jízdu na kolečkových bruslích, 

navrhuji vybudovat lanovou pyramidu pro děti. V okolí pyramidy navrhuji vybudování hřiště 

pro dospělé s posilovacími stroji. 

Uměle vytvořená vyvýšenina nabízí ideální místo pro vybudování dětské lanovky, 

která je pro děti velmi atraktivní.  

Inspiraci  jsem nalezla na školním hřišti v obci Zubří., kde dětské hřiště a hřiště pro 

dospělé fungují  několik let a jsou hojně navštěvována. 



 

Hřiště pro dospělé v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 

 

Hřiště pro dospělé v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 



 

Hřiště pro dospělé v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 

 

Hřiště pro dospělé v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 



 

Lanová pyramida pro děti v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 

 

Lanovka pro děti v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 

 



 

Hřiště pro děti v Zubří (autor: Jana Dvořáková, 2012) 

 

Dále navrhuji na modelovém území obnovit travnaté fotbalové hřiště, které může 

sloužit pro provozování nejen fotbalu, ale např. i ragby, tak jako tomu bylo v devadesátých 

letech minulého století, kdy zde působil ragbyový klub. Kromě travnatého hřiště by jistě své 

využití našlo i hřiště multifunkční pro kolektivní míčové hry a jiné aktivity. 

Kromě sportovních aktivit by modelové území mohlo sloužit jako galerie pod širým 

nebem pro začínající či již zavedené umělce. Odkazuji takto na minulost modelového území, 

kdy zde bylo výstaviště. Navrhuji využít plochu k setkávání umělců, tzv: workshopy, kdy díla 

mohou vznikat přímo na místě a později zde i zůstat. Spektrum návštěvníků by se rozšířilo o 

ty, kteří nevyhledávají sportovní aktivity. Území nabízí mnoho různých zákoutí vhodných 

k instalaci uměleckých děl. Realizace této myšlenky by ani nemusela být finančně příliš 

náročná, protože uměleckým školám by bylo nabídnuto místo k tvorbě a  své propagaci a díla 

by byla přístupná široké veřejnosti.  

Realizací studie č. 2 by modelové území mohlo sloužit širokému spektru uživatelů.  

Naplnila by se rekreační funkce VKP.  

Mapa studie č. 2 je součástí příloh. 

 



7.3.  Studie č. 3 – Obnova estetické funkce významného krajinného 

prvku 

 Studie č 3 se zaměřuje na estetickou funkci VKP. Vycházím ze současného stavu 

modelového území a navrhuji obnovit povrch komunikací jejichž stav je v současné době 

nevyhovující (viz. obr. č. 12, 13, 14). Dále navrhuji na modelovém území rozmístit lavičky a 

odpadkové koše. 

Podstatou studie č. 3 není tedy umísťování nových nákladných prvků, ale pouze 

obnova stávajícího stavu, tak aby modelové území nepůsobilo zanedbaně a odpudivě. V rámci 

této studie navrhuji pěstební zásah do stávajících dřevin tzn. jejich ořez či zmlazení, 

odstranění náletových dřevin, odstranění dřevin nekvalitních či odumřelých. Dále navrhuji 

radikální zásah do keřových skupin tj. jejich zmlazení či úplné odstranění, dle aktuálního 

stavu. V oblasti kruhové objektu, který je nyní zavezen struskou a probíhá zde sukcese, 

navrhuji nahradit strusku zeminou a buď vzniklou plochu zatravnit nebo zde vysadit okrasné 

keře či trvalky. 

Výsledkem studie č. 3 by mělo být čisté, přehledné území parkového typu s 

obnovenými komunikacemi a vhodným mobiliářem, které je pro občany lákavé a cítí se zde 

bezpečně. Realizací této studie by se naplnila estetická funkce VKP a v návaznosti i funkce 

rekreační.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Diskuze  

Na samotném začátku diplomové práce byl definován krajinný prvek, druhy 

krajinných prvků a jejich funkce.  Dále byl definován Významný krajinný prvek, historie a 

současnost modelového území.  

V roce 2010 byla provedena inventarizace dřevin na modelovém území. Dřeviny byly 

spočteny, zakresleny do mapy a byl určen druh dřevin. V roce 2012 byl proveden terénní 

průzkum na modelovém území za účelem zjištění zda data z roku 2010 mohou být podkladem 

pro tuto diplomovou práci. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že na modelovém území 

nedošlo od roku 2010 do 2012 k žádným změnám v počtu  a umístění dřevin. V průběhu 

těchto let byly pouze odstraněny torza laviček a odpadkových košů.  

Dále z výčtu funkcí krajinných prvků  a vzhledem k tomu, jak je v současné době 

modelové území využíváno občany, vyšlo najevo, že studie změn modelového území se 

zaměří především na zajištění funkce estetické a rekreační.  

Studie č. 1 vychází ze závěrů bakalářské práce a navrhuje konkrétní dřeviny vhodné 

pro doplnění druhové skladby na modelovém území. Jedná se o barevně zajímavé keře a 

jehličnaté dřeviny. Modelové území by realizací jednak získalo na atraktivitě a jednak by 

doplnění navrhovaných dřevin vedlo ke zvýšení ekologické stability území. Naplnila by se 

stabilizační funkce VKP. Studie č. 1 je především vodítkem  pro správce VKP při realizaci 

náhradních výsadeb. Předpokládá se, že změny budou probíhat postupně a dlouhodobě.   

Studie č 2 vychází z minulosti modelového území, kdy toto sloužilo především 

k rekreaci a sportu.  Realizace této  studie je finančně poměrně náročná, ale výsledkem by 

bylo prostředí přitažlivé pro věkově široké spektrum obyvatelstva. Modelové území by 

nabízelo aktivity pro široké spektrum návštěvníků. Otázkou zůstává v jakém rozsahu by 

s realizací souhlasil orgán ochrany přírody a krajiny a zda by se našel zdroj financí pro 

realizaci této studie. 

Studie č. 3 vychází ze stávajícího stavu a jde v podstatě  o úklid modelového území. 

Studie je navrhována v rozsahu od obnovy současných komunikací, osazení mobiliáře až po 

pěstební zásah  dřevin. Nejsou zde navrhovány žádné nové prvky. Výsledkem by mělo být 

čisté, přehledné území parkového typu.  



Ikdyž jde pouze o úklid modelového území, tak vzhledem k jeho současnému 

zanedbanému stavu, bude realizace této studie také finančně náročná. Problémem bude najít 

zdroj financí  pro realizaci 

Studie se mohou navzájem doplňovat a prolínat.  

Realizace jakékoli studie přispěje ke zkvalitnění modelového území. Vždy zůstává 

otázkou kdo ponese finanční náklady a zda je městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 

jako správce VKP, schopen cílový stav modelového území udržet na odpovídající úrovni.  

Udržení cílového stavu by vyžadovalo spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. 

Možná by stálo za zvážení, zda by na modelovém území nemohl působit stálý správce, jehož 

náplní práce by byla kontrola a údržba modelového území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Závěr 

Práce si kladla za cíl  definovat funkce Významného krajinného prvku v městském 

prostředí a navrhnout změny modelového území tak, aby tyto funkce byly zajištěny. 

Navrhované změny modelového území vychází jednak ze závěrů mé bakalářské práce 

– Studie č. 1., tzn. jedná se o doplnění skladby dřevin o barevně výrazné keře  a o jehličnaté 

dřeviny.   

Studie č. 2 je finančně náročná a také nejvíc zřetelná. Její realizací by jednoznačně 

modelové území získalo na kvalitě a mohlo by se stát cílem pro široké věkové spektrum 

občanů.   

Studie č. 3 vychází ze stávajícího stavu a nenavrhuje žádné nákladné prvky. 

V podstatě jde o „úklid“ modelového území. I tato varianta rozhodně vede ke zkvalitnění 

modelového území.  

Všechny tři Studie mají jedno společné. Jejich realizace je možná, ale mnohem  

náročnější je cílový stav modelového území udržet.  

VKP takového rozsahu téměř v centru města je cenným územím, které by mělo 

obyvatelům sloužit k jejich rekreaci a odpočinku. Investice do kterékoli navrhované studie je 

investicí, která se určitě nevrátí v podobě finančních prostředků, ale rozhodně se vrátí 

v podobě spokojených obyvatel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam dřevin vyskytujících se v mapovaném území 

  Latinský název Český název Čeleď 

  Jehličnaté stromy     

1 Larix decidua  modřín opadavý Pinaceae - borovicovité 

2 Picea abies  smrk ztepilý Pinaceae - borovicovité 

3 Pinus nigra  borovice černá Pinaceae - borovicovité 

  Listnaté stromy     

4 Acer campestre javor babyka Aceraceae - javorovité 

5 Acer negundo  javor jasanolistý Aceraceae - javorovité 

6 Acer platanoides  javor mléč Aceraceae - javorovité 

7 Acer pseudoplatanus  javor klen Aceraceae - javorovité 

8 Aesculus hippocastanum  jírovec maďal Hippocastanaceae – jírovcovité 

9 Betula pendula bříza bělokorá Betulacelae – břízovité 

10 Carpinus betulus  habr obecný Corylaceae – lískovité 

11 Corylus colurna  líska turecká Corylaceae – lískovité 

12 Fagus sylvatica buk lesní Oleaceae – olivovníkovité 

13 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Oleaceae – olivovníkovité 

14 Gleditsia tricanthos dřezovec trojtrnný Papilionaceae – motýlokvěté 

15 Malus domestica jabloň domácí  Rosaceae – růžovité 

16 Morus alba  moruše bílá Magnoliaceae – šácholanovité 

17 Platanus hispanica platan javorolistý Platanaceae – platanovité 

18 Populus nigra  topol černý Salicaceae – vrbovité 

19 Populus tremula  topol osika Salicaceae – vrbovité 

20 Prunus avium  třešeň ptačí Rosaceae – růžovité 

21 Prunus cerasus višeň obecná Rosaceae – růžovité 

22 Pyrus comunnis hrušeň obecná Rosaceae – růžovité 

23 Quercus robur  dub letní Fagaceae – bukovité 

24 Quercus rubra  dub červený Fagaceae – bukovité 

25 Robinia pseudoacacia  trnovník akát Papilionaceae – motýlokvěté 

26 Salix alba vrba bílá Salicaceae – vrbovité 

27 Salix alba L. ´Tristis´ vrba smuteční Salicaceae – vrbovité 

28 Salix caprea  vrba jíva Salicaceae – vrbovité 

  Latinský název Český název Čeleď 

29 Sorbus aucuparia  jeřáb ptačí Rosaceae – růžovité 



30 Tilia cordata  lípa srdčitá (malolistá) Tiliaceae – lípovité 

31 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Tiliaceae – lípovité 

32 Ulmus laevis  jilm vaz Ulmaceae – jilmovité 

  Keře opadavé:     

33 Forsythia x intermedia  zlatice prostřední Oleaceae - olivovité 

34 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný Oleaceae – olivovité 

35 Lonicera xylosteum  zimolez obecný Caprifoliaceae – zimolezovité 

36 Rosa canina  růže šípková Rosaceae – růžovité 

37 Sambucus nigra  bez černý Caprifoliaceae – zimolezovité 

38 Swida  alba  svída bílá Cornaceae – dřínovité 

39 Swida sanguinea  svída krvavá Cornaceae – dřínovité 

40 Symphoricarpos rivularis  pámelník bílý Caprifoliaceae – zimolezovité 

41 Syringa vulgaris  šeřík obecný Oleaceae – olivovité 

42 Viburnum opulus  kalina obecná Caprifoliaceae – zimolezovité 

  Keře jehličnaté:     

43 Juniperus chinensis  jalovec čínský Cupressaceae - cypřišovité 
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aj.   a jiné 

cm  centimetr 

°C  Celsiův stupeň 

GPS  Global Positioning Systém 

ha  hektar 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

km  kilometr 

k.ú.  katastrální území 

m  metr 

m2   metr čtvereční 

mm  milimetr 

NP   Národní park 

Obr.  obrázek 

ul.    Ulice 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VKP   Významný krajinný prvek 
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