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F.

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

79.

ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy
krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení. ZÚR MSK dále formulují zásady
pro rozhodování o změnách v území, jak pro oblasti krajinného rázu, tak pro typy krajiny, které
se v oblastech vyskytují.

80.

Oblasti krajinného rázu a krajinné typy jsou vymezeny ve výkresu A.3a. Území, pro které ZÚR
MSK stanovují požadavek zvýšené ochrany pohledového obrazu významných krajinných
horizontů a krajinných nebo kulturně historických dominant, je vymezeno ve výkresu A.3b.

OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU
81.

Slezské Beskydy
Krajinná oblast Slezské Beskydy zasahuje území níže uvedených obcí:
Bukovec, Bystřice, Hrádek, Jablunkov, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Třinec, Vendryně

Přírodní charakteristiky
−

Hornatiny Karpatika (Beskydský bioregion) na pomezí s Polskem, v okrajové části
ovlivněné Polonikem, klimaticky chladná, srážkově bohatá oblast, flóra horská, potenciální
přítomnost květnatých bučin.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast Těšínska, výrazné polské vlivy, mladá sídelní oblast ovlivněná rozptýlenou valašskou
a pasekářskou kolonizací, ve využití převládá hospodářský les (smrčiny), dřevěné sakrální
stavby, rozhledny, v současnosti silný vliv rekreace a turismu.

Vjemové charakteristiky
−

Dominance horského masivu a lesa, výrazný projev krajinných horizontů, majestátnost a
monumentalita krajinné scény, dálkové výhledy, projev interiéru lesa, zvýšená estetická
hodnota prostředí.

Převládající typy krajin
−

Krajina lesní, krajina leso-luční.

Možná ohrožení
−

Antropický tlak na kvalitu prostředí (průmysl, doprava, stavba rekreačních a sportovních
zařízení).

−

Poškození nebo velkoplošné odstranění lesa.

−

Odlesnění nebo zástavba krajinných horizontů.

−

Vznik nových charakterově odlišných dominant (průmyslová zařízení, velkoobjemové nebo
vertikální stavby).

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů:

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;
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−

82.

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

Jablunkovsko
Krajinná oblast Jablunkovsko zasahuje území níže uvedených obcí:
Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, Milíkov, Mosty
u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek, Třinec, Vendryně

Přírodní charakteristiky
−

Sníženina typu brázdy na tektonickém zlomu mezi Slezskými a Moravskými Beskydy, říční
údolí, vodní toky a plochy, potenciálně lužní lesy, bažinné olšiny a acidofilní doubravy.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast Těšínska, historické kupecké stezky, hraniční hvozd, fortifikační stavby (hradiště,
opevnění, hlásky), drobné sakrální stavby, dřevěné kostely, valašská a pasekářská
kolonizace (spíše údolní řadové vsi), menší města, dominuje funkce dopravy, významné
nástupy do rekreačních území Beskyd, významné změny charakteru zástavby.

Vjemové charakteristiky
−

Uzavřená krajinná scéna, výrazný projev horských komplexů a krajinných horizontů,
kulturní a estetické hodnoty krajiny narušeny nejednotnou a cizorodou zástavbou.

Převládající typy krajin
−

Krajina lesní, krajina leso-luční.

Možná ohrožení
−

Výrazné rozšiřování suburbánních zón (snížení obytné a rekreační hodnoty krajiny, změny
vnějšího obrazu sídel).

−

Rozšiřování zástavby v pohledově exponovaných a citlivých prostorech (svahy, pohledové
horizonty).

−

Intenzifikace rekreace a cestovního ruchu, překračující ekologickou a vnímanou únosnost
krajiny.

−

Vznik nových cizorodých stavebních dominant (průmyslová zařízení, velkoobjemové nebo
vertikální stavby).

−

Snížení podílu ZPF.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Respektovat dopravní koridor silnice I/11 (tranzit ke státním hranicím).

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů:

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;
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−

−

83.

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

Moravské Beskydy
Krajinná oblast Moravské Beskydy zasahuje území níže uvedených obcí:
Bílá, Bocanovice, Čeladná, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Horní Lomná, Košařiska, Krásná,
Milíkov, Morávka, Mosty u Jablunkova, Ostravice, Řeka, Staré Hamry, Trojanovice,Třinec

Přírodní charakteristiky
−

Hornatiny, místně velehornatiny Karpatika (Beskydský bioregion) na pomezí se
Slovenskem, klimaticky chladná, srážkově bohatá oblast, flóra horská, potenciální
přítomnost horských acidofilních bučin, suťových lesů, horských smrčin.

Kulturní charakteristiky
−

Na jihu oblast Valašska, na severu Těšínska, mladá sídelní oblast výrazně ovlivněná
valašskou a pasekářskou kolonizací, ve využití převládá hospodářský les (smrčiny), drobné
bezlesí ve formě pasek postupně zaniká, dřevěné sakrální stavby, výrazné novodobé
změny urbanistických a architektonických znaků, v současnosti silný vliv rekreace a
turismu.

Vjemové charakteristiky
−

Dominance horského masivu a lesa, výrazný projev krajinných horizontů, majestátnost a
monumentalita krajinné scény, dálkové výhledy, projev interiéru lesa, zvýšená estetická
hodnota prostředí, v oblasti horských pasek výrazná přírodní a estetická hodnota území,
přítomnost regionálně významných kulturních dominant.

Převládající typy krajin
−

Krajina lesní.

Možná ohrožení
−

Zánik fragmentů valašského a pasekářského osídlení (vlivem změn zástavby a vlivem
zalesňování).

−

Zánik pasek.

−

Intenzifikace cestovního ruchu.

−

Vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby).

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Preferovat ochranu přírodních, kulturních a estetických hodnot území před extenzivním
rozšiřováním zastavitelných území.

−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná
území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek
ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném území umisťovat pouze
nezbytné stavby (pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství).
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−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu.

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant (Radhošť, Lysá Hora):

−

84.

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

Podbeskydí
Krajinná oblast Podbeskydí zasahuje území níže uvedených obcí:
Albrechtice, Baška, Bordovice, Bruzovice, Bystřice, Čeladná, Český Těšín, Dobrá, Dobratice, Dolní
Domaslavice, Dolní Tošanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, Havířov, Hnojník, Hodslavice, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní
Tošanovice, Hostašovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Janovice, Kaňovice, Karviná, Komorní Lhotka, Kopřivnice,
Kozlovice, Krásná, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lichnov, Lučina, Malenovice, Metylovice, Mořkov,
Nižní Lhoty, Nošovice, Nový Jičín, Ostravice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice,
Ropice, Rybí, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Staré Město, Starý Jičín, Střítež, Štramberk, Těrlicko,
Tichá, Trojanovice, Třanovice, Třinec, Václavovice, Vělopolí, Vendryně, Veřovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty,
Závišice, Ženklava, Žermanice, Životice u Nového Jičína

Přírodní charakteristiky
−

Mírně teplá oblast úpatních členitých pahorkatin až vrchovin podhůří Slezských
a Moravských Beskyd místy s výchozy jurských vápenců a bazických vyvřelin, kontrastní
charakter biochor, v potenciální biotě dominují dubohabrové háje, dubové a ochuzené
bučiny, suťové lesy, střemchové olšiny, zvýšená druhová diverzita.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast Lašska, okrajový vliv Valašska, území staré sídelní oblasti (od paleolitu) s výraznou
středověkou kolonizační vlnou, četná menší města původně středověkého charakteru
výrazně změněna industrializací, ulicové a silnicové půdorysné typy menších obcí, převládá
zemědělství, v menší míře lesní hospodářství (smrkové lesy), místy povrchové lomy,
krajina místy zvýšené kulturně historické hodnoty.

Vjemové charakteristiky
−

Krajina harmonická, spíše drobnějšího měřítka, různorodá krajinná scéna s výrazným
projevem zalesněných krajinných horizontů a kulturních dominant (středověké hrady),
velmi citlivá na změny krajinného rázu, četné výhledy do Moravské brány, přítomnost
regionálně významných kulturních dominant (Štramberk, Starý Jičín, Hukvaldy).

Převládající typy krajin
−

Krajina leso-luční, krajina zemědělská harmonická, krajina lesní.

Možná ohrožení
−

Extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace.

−

Zástavba a změna krajinných horizontů.
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−

Změny vnějšího obrazu památkově chráněných sídel.

−

Zánik historických krajinných struktur.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)

85.

−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně
jejich vnějšího obrazu.

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant (Štramberk - hrad Trúba, hrad Starý Jičín,
Hukvaldy):

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

−

Chránit historické krajinné struktury.

−

Stabilizovat stávající poměr ploch polních a trvalých zemědělských kultur, lesa, vodních
ploch a zástavby.

−

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

Příborská pahorkatina
Krajinná oblast Příborská pahorkatina zasahuje území níže uvedených obcí:
Bartošovice, Baška, Bernartice nad Odrou, Brušperk, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Jeseník nad
Odrou, Kateřinice, Kopřivnice, Krmelín, Kunín, Mošnov, Nový Jičín, Palkovice, Paskov, Petřvald, Příbor,
Rybí, Skotnice, Sedlnice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Starý Jičín, Staříč, Šenov u Nového Jičína, Trnávka,
Závišice

Přírodní charakteristiky
−

Pahorkatiny jihovýchodního okraje Moravské brány, potenciálně převládají dubohabrové
háje, místy podmáčené dubové bučiny.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast Moravského Kravařska s významnými německými kulturními vlivy, okraj staré sídelní
oblasti, sídelní struktura stabilizovaná v středověku, dominuje zemědělství (v minulosti
chov dobytka, dnes spíše obilnářství), místy významný průmysl a další vybavenost, v okolí
menších obcí zachovány fragmenty historické plužiny.

Vjemové charakteristiky
−

Otevřená pohledově exponovaná krajinná scéna, výrazný projev makrostruktur polí,
výrazný projev krajinných horizontů (zejména Beskydy).

Převládající typy krajin
−

Krajina zemědělská harmonická, na severu krajina ovlivněná hlubinou důlní činností,
krajina sídelní.

Možná ohrožení
−

Extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace.
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−

Intenzivní zástavba zemědělské krajiny.

−

Změny krajinných horizontů.

−

Změny vnějšího obrazu památkově chráněných sídel.

−

Zánik historických krajinných struktur.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně
jejich vnějšího obrazu.

−

Chránit historické krajinné struktury.

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
kulturně historických dominant (hrad Starý Jičín):

−

86.

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

Ostravsko - Karvinsko
Krajinná oblast Ostravsko – Karvinsko zasahuje území níže uvedených obcí:
Albrechtice, Bohumín, Děhylov, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín,
Horní Bludovice, Horní Suchá, Kaňovice, Karviná, Krmelín, Ludgeřovice, Orlová, Ostrava, Paskov,
Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Řepiště, Sedliště, Staré Město, Staříč, Stonava, Šenov,
Šilheřovice, Václavovice, Vratimov, Vřesina, Žabeň

Přírodní charakteristiky
−

Pánevní vněkarpatská sníženina na podmáčených hlínách charakteru ploché pahorkatiny,
budovaná kvartérními štěrky a písky s významným výskytem karbonského podloží, reliéf
významně antropogenně změněný hlubinnou těžbou uhlí, potenciálně dubové bučiny a
lužní lesy.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast Slezského Těšínska, stará sídelní oblast stabilizovaná ve středověku, podstatně
změněna v důsledku technické revoluce a následné industrializace, výrazně sídelní a
industriální typ krajiny se zbytky původního zemědělského a rybnikářského využití,
významné jsou fragmenty důlních zařízení a starých průmyslových provozů, silný projev
dopravy a průmyslových suburbií, výjimečně místy dochovaná lidová architektura (dřevěné
kostelíky), území vysoké dynamiky změn, správní centrum území, krajina s minimem
dochovaných historických charakteristik, krajina antropická.

Vjemové charakteristiky
−

Různorodost až tvarová přehlcenost krajinné scény, dynamika a industriální charakter
krajinné scény, kontrastní působení enkláv vegetace a vodních nádrží, pohledový vliv
masivu Beskyd.
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Převládající typy krajin:
−

Krajina ovlivněná hlubinou důlní činností, krajina výrazně sídelní, krajina s vyšším podílem
vodních ploch, okrajově krajina polní.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−
87.

Platí zásady pro krajinu sídelní a krajinu ovlivněnou hlubinnou důlní činností.

Oderská brána
Krajinná oblast Oderská brána zasahuje území níže uvedených obcí:
Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bravantice, Fulnek, Hladké Životice,
Jeseník nad Odrou, Jistebník, Klimkovice, Krmelín, Kujavy, Kunín, Mankovice, Mošnov, Odry, Olbramice,
Ostrava, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Starý Jičín, Studénka, Suchdol
nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné

Přírodní charakteristiky
−

Vněkarpatská sníženina charakteru brány, široká říční niva s místy meandrujícími toky,
podloží kvartérních zvodnělých štěrků, pseudoglejové fluvizemě, potenciálně převládají
bažinné olšiny, území zvýšené přírodní hodnoty (CHKO Poodří), na západě navazuje
Oderská vrchovina.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast Moravského Kravařska, významný dopravní koridor v minulosti i současnosti, území
středověké kolonizace s menšími městy, sakrální stavby a klášterní komplexy, ve využití
území převládá zemědělství a rybnikářství, území zvýšené kulturně historické a estetické
hodnoty (Oderské vrchy, Poodří), významný vliv rekreace.

Vjemové charakteristiky
−

Otevřená pohledově exponovaná krajinná scéna s atraktivními výhledy na Beskydy,
výrazný projev historických krajinných prvků (větrné mlýny, historická plužina, rozptýlená
zeleň), specifická atmosféra říční nivy, harmonická krajina.

Převládající typy krajin
−

Krajina zemědělská harmonická, krajina polní, krajina s vyšším podílem vodních ploch.

Možná ohrožení
−

Narušení vodního režimu.

−

Extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace.

−

Zástavba zemědělské krajiny.

−

Změny krajinných horizontů.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz údolní nivy Odry a významných
krajinných horizontů (Oderské vrchy):

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
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88.

−

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb (Fulnek).

−

Chránit přírodní a přírodě blízké ekosystémy vázané na říční nivu Odry.

−

Chránit historické krajinné struktury.

Opavsko
Krajinná oblast Opavsko zasahuje území níže uvedených obcí:
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Brumovice, Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, Háj ve
Slezsku, Hať, Hlučín, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Kobeřice,
Kozmice, Kravaře, Krnov, Ludgeřovice, Markvartovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice,
Oldřišov, Opava, Ostrava, Otice, Píšť, Raduň, Rohov, Slavkov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice,
Štěpánkovice, Štítina, Třebom, Úvalno, Velké Hoštice, Vršovice, Vřesina, Závada

Přírodní charakteristiky
−

Plochá pahorkatina typického Polonika, s významnými relikty pevninského zalednění,
v podloží zvodnělé kvartérní štěrky a písky, potenciálně zejména podmáčené březiny,
olšiny a acidofilní doubravy.

Kulturní charakteristiky
−

Oblast se silnými polskými a německými vlivy, typická středověká sídelní struktura
s městskými celky a menšími zemědělskými obcemi, historické kupecké stezky, fortifikační
systém (Hlučín), četnější zámecká architektura s historickými zahradami, zejména
zemědělská krajina s dominancí obilnářství, výrazné projevy scelování půdních bloků.

Vjemové charakteristiky
−

Otevřená krajinná scéna s výrazným projevem vnějšího obrazu sídel a lokálních kulturních
dominant (zámky, kostely), pohledově exponovaná, výrazný projev makrostruktur polí,
převládá působení horizontály.

Převládající typy krajin
−

Krajina polní, krajina sídelní.

Možná ohrožení
−

Extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace.

−

Zástavba zemědělské krajiny.

−

Degradace zemědělské půdy.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Zvýšená ochrana nelesní zeleně a hodnotných segmentů krajiny.

−

Podpora vymezování a realizace prvků ÚSES.

−

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.
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Nízký Jeseník
Krajinná oblast Nízký Jeseník zasahuje území níže uvedených obcí:
Andělská Hora, Bílčice, Bílov, Bílovec, Bítov, Branka u Opavy, Brantice, Bratříkovice, Bravantice,
Brumovice, Bruntál, Březová, Fulnek, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Budišovice, Býkov-Láryšov,
Čaková, Čavisov, Čermná ve Slezsku, Děhylov, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dobroslavice, Dolní
Lhota, Dolní Moravice, Dolní Životice, Dvorce, Háj ve Slezsku, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hlavnice,
Hlubočec, Hlučín, Holasovice, Holčovice, Horní Benešov, Horní Lhota, Horní Město, Horní Životice,
Hošťálkovy, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Jakartovice, Jakubčovice nad Odrou,
Jezdkovice, Jiříkov, Karlovice, Klimkovice, Kozmice, Krasov, Krnov, Kružberk, Křišťanovice, Kujavy,
Kyjovice, Leskovec nad Moravicí, Lhotka u Litultovic, Lichnov, Litultovice, Lomnice, Luboměř,
Ludgeřovice, Malá Štáhle, Mankovice, Melč, Město Albrechtice, Mezina, Mikolajice, Milotice nad Opavou,
Mladecko, Mokré Lazce, Moravice, Moravskoslezský Kočov, Neplachovice, Nová Pláň, Nové Heřminovy,
Nové Lublice, Nové Sedlice, Oborná, Odry, Olbramice, Opava, Ostrava, Otice, Pustá Polom, Radkov,
Raduň, Razová, Roudno, Roudno, Rudná pod Pradědem, Rýmařov, Ryžoviště, Skřipov, Slatina, Slavkov,
Sosnová, Spálov, Staré Heřminovy, Staré Těchanovice, Stěbořice, Suchdol nad Odrou, Svatoňovice,
Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Štáblovice, Těškovice, Tísek, Tvrdkov, Uhlířov, Úvalno,
Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Polom, Velká Štáhle, Velké Albrechtice, Velké Heraltice, Větřkovice,
Vítkov, Vražné, Vrbno pod Pradědem, Vršovice, Vřesina, Zátor, Zbyslavice

Přírodní charakteristiky
−

Náhorní zarovnané plošiny na kulmských usazeninám (břidlice, slepence, droby) s členitostí
vrchovin se zařízlými skalnatými říčními údolími, charakteristické jsou výstupy
neovulkanických suků, specifický je okrajový zlomový svah s převýšením 150 – 330 m,
mírně teplá až chladná klimatická oblast, převládají kyselé kambizemě, častý výskyt
pramenišť a mokřadů, potenciální výskyt květnatých bučin, místně acidofilních bučin nebo
doubravy, pravděpodobný výskyt modřínu, rašelinné louky.

Kulturní charakteristiky
−

Území středověkého osídlení (12. století) spojené s těžbou drahých kovů, později sklářský
a textilní průmysl, v minulosti významné kupecké stezky, významné poutní chrámy, křížové
cesty a sakrální stavby, silné německé kulturní vlivy, oblast jesenického domu, výrazný
projev používání kamene (břidlice) na stavbách, vyšší výskyt historických krajinných
struktur, harmonická kulturní krajina, břidlicové lomy, vodní plochy, liniová rozptýlená
zeleň, změny vnějšího obrazu sídel v období 1945 – 1989.

Vjemové charakteristiky
−

Střídavě otevřená a uzavřená krajinná scéna, významné dálkové pohledy na Hrubý
Jeseník, silný projev kulturních dominant, zejména vázaných na vulkanity, regionálně
významných horizontů, výrazný projev historické plužiny a kamenic, území zvýšené
estetické hodnoty.

Převládající typy krajin
−

Krajina leso-luční, krajina zemědělská harmonická, krajina lesní.

Možná ohrožení
−

Odlesnění nebo zástavba krajinných horizontů.

−

Vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby).

−

Narušení harmonického měřítka krajiny.

−

Likvidace historických krajinných struktur.
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Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

90.

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant (Uhlířský vrch u Bruntálu, Mariánské Pole
u Krnova):

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně
jejich vnějšího obrazu.

−

Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).

−

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

−

Dle možností korigovat nevhodné změny vnějšího obrazu sídel vzniklé zástavbou z druhé
poloviny 20. století (např. Bruntál, Staré Město, Horní Benešov).

Osoblažsko
Krajinná oblast Osoblažsko zasahuje území níže uvedených obcí:
Bohušov, Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice

Přírodní charakteristiky
−

Polonikum tvořeno pahorkatinou na ledovcových sedimentech, v podloží flyšové břidlice,
okrajová část opavského bioregionu, potenciálně převládají acidofilní doubravy a
dubohabrové háje.

Kulturní charakteristiky
−

Státní hranicí izolovaná část opavského (dříve Rakouského) Slezska, středověké osídlení,
v minulosti výrazné německé kulturní vlivy, výrazně zanikající po odsunu v roce 1945,
extremně nízká hustota zalidnění, převládá zemědělství.

Vjemové charakteristiky
−

Krajinná scéna, výhledy do Polska a na Hrubý Jeseník.

Převládající typy krajin
−

Krajina polní.

Možná ohrožení
−

Degradace zemědělské půdy.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Platí zásady pro krajinu polní.
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Hrubý Jeseník
Krajinná oblast Hrubý Jeseník zasahuje území níže uvedených obcí:
Andělská Hora, Dolní Moravice, Heřmanovice, Holčovice, Horní Město, Janov, Jindřichov, Karlovice,
Ludvíkov, Malá Morávka, Město Albrechtice, Petrovice, Rudná pod Pradědem, Rýmařov, Stará Ves, Světlá
Hora, Třemešná, Tvrdkov, Václavov u Bruntálu, Vrbno pod Pradědem

Přírodní charakteristiky
−

Členité hornatiny na kyselých krystalických břidlicích, krystalických vápencích
a amfibolitech, glaciální reliéf, skalní výchozy, vysoká dynamika reliéfu, hluboká zařízlá
říční údolí, rašeliniště, lesní komplexy, potenciálně převládají květnaté bučiny, klenové
bučiny, suťové lesy, smrčiny, v nivách olšiny, primární bezlesí alpinského charakteru,
území vysoké přírodní hodnoty, chráněno i jako CHKO.

Kulturní charakteristiky
−

Mladá sídelní oblast, sídla vázaná na podhůří masivu, osídlení v horách rozptýlené, v níže
položených územích potoční nebo ulicové vsi nebo menší města, oblast jesenického domu,
dominují rekreační objekty, významné lázeňství, rozvoj turizmu a cestovního ruchu
vázaného zejména na zimní sporty, cenné historické krajinné struktury v podhůří
(zachovalá středověká plužina s kamenicemi), území vysoké estetické hodnoty.

Vjemové charakteristiky
−

Dominance a monumentalita hor, působení interiéru lesa, možnost výhledů do krajiny,
atraktivní krajinná scéna, významný projev dominant.

Převládající typy krajin
−

Zejména krajina lesní, v podhůří krajina leso-luční.

Možná ohrožení
−

Intenzifikace cestovního ruchu.

−

Nová zástavba v pohledově exponovaných a citlivých místech (svahy, pohledové
horizonty).

−

Vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby).

−

Likvidace historických krajinných struktur.

−

Poškození nebo úbytek lesa.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných dominant (Praděd):

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně
jejich vnějšího obrazu.

−

Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).
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−

92.

Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních
historických staveb.

Jindřichovsko – Krnovsko
Krajinná oblast Jindřichovsko – Krnovsko zasahuje území níže uvedených obcí:
Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Hlinka, Jindřichov, Krnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Rusín,
Slezské Rudoltice, Třemešná,Vysoká

Přírodní charakteristiky
−

Východní část Zlatohorské vrchoviny, s široce rozevřenými údolími vodních toků a zbytky
zarovnaných povrchů na hřbetech a rozvodích, západní část více členitější a více
zalesněná, území přechodného charakteru mezi Opavským a Hrubojesenickým
bioregionem.

Kulturní charakteristiky
−

Moravská enkláva ve Slezsku, staré kupecké stezky, zbytky historické fortifikace, historické
krajinné struktury, projev lokálních kulturních dominant (kostely, zámky), harmonická
kulturní krajina.

Vjemové charakteristiky
−

Spíše uzavřená krajinná scéna s občasnými výhledy na Hrubý Jeseník, dominance působení
lesních horských komplexů, ve východní části otevřená krajina s pohledy do Polska.

Převládající typy krajin
−

Krajina polní, krajina zemědělská harmonická, krajina lesní.

Možná ohrožení
−

Změna harmonického měřítka krajiny.

−

Zástavba nebo změna pohledově exponovaných svahů a horizontů.

Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
−

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů:

−

nevytvářet nové pohledové bariéry;

−

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

−

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením
koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Chránit historické krajinné struktury.

TYPY KRAJIN
93.

Krajina lesní
Lidskými zásahy méně pozměněný krajinný typ (krajina přírodní, antagonická). Vyskytuje se
zejména v horských oblastech. Území vysokých přírodních a estetických hodnot, atraktivní pro
bydlení, lázeňství a rozvoj rekreace a cestovního ruchu.
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Přírodní charakteristiky
−

Vrchoviny až hornatiny, převaha lesa (převažuje les hospodářský), potoční nivy, drobné
horské vodní toky, prameniště, skalní výchozy, přírodě blízké biotopy.

Kulturní charakteristiky
−

Menší sídla, historické stavby (sakrální, lázeňské, rekreační), stavby pro hospodaření v lese
(hospodářský les), menší enklávy bezlesí tvořeny menšími sídly a zemědělskou půdou
(převážně louky a pastviny), tradiční lidová architektura, historické krajinné struktury:
zbytky historické plužiny, kamenice, rozptýlená zeleň.

Vjemové charakteristiky
−

Uzavřená krajinná scéna, intimita a výrazný projev genia loci lesního prostoru, pohledové
horizonty regionálního a nadregionálního významu, výrazný projev krajinných horizontů,
přírodní a kulturní dominanty regionálního a nadregionálního významu, vyhlídky,
pohledově exponovaná území, v případě nižšího zastoupení PUPFL na katastrálním území
je charakteristická různorodost a malebnost krajinné scény, zvýšená estetická hodnota
krajinné scény (zejména působením porostních okrajů a historických krajinných struktur),
drobnější měřítko prvků krajinné scény, výrazné působení lokálních a regionálních
dominant.

Možná ohrožení
−

Velkoplošná odlesnění.

−

Zástavba mimo zastavěná území (zejména na pohledově exponovaných svazích, na
krajinných horizontech a v blízkosti dominant).

−

Nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu
v pohledově exponovaných lokalitách.

−

Zánik extenzivních forem zemědělství.

−

Poškozování přírodě blízkých ekosystémů.

−

Změna architektonického výrazu sídla.

−

Umisťování industriálních staveb a technických zařízení – zejména
exponovaných územích, na horizontech a v blízkosti krajinných dominant.

v pohledově

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Minimalizovat zásahy do lesních porostů.

−

O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. lyžařských sjezdovek, případně navazující dopravní a technické infrastruktury)
rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny.

−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná
území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek
ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném území umisťovat pouze
nezbytné stavby pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství.

−

Chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu.

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
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−

94.

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách.

Krajina leso-luční
Krajinný typ se vyskytuje zejména v podhůří Jeseníků a Beskyd. Krajina zvýšené kulturní
hodnoty (výskyt historických krajinných struktur) s vysokým podílem lesa a trvalých travních
porostů, atraktivní pro bydlení a rekreaci.

Přírodní charakteristiky
−

Členitá pahorkatina, vrchovina a hornatiny, výrazný podíl trvalých travních porostů, podíl
lesa, potoční nivy, skalní výchozy, cenné luční ekosystémy, přírodě blízké typy biotopů
(habřiny, bučiny).

Kulturní charakteristiky
−

Paseky, solitérní stromy, sakrální stavby, rozptýlená zeleň, převládají trvalé kultury: les,
louky, pastviny, sady a zahrady, místy dochovaná tradiční lidová architektura, dochované
urbanistické znaky sídel, doprovody vodotečí a silnic, historické krajinné struktury
(kamenice, meze a remízky).

Vjemové charakteristiky
−

Dynamika krajiny, malebnost a různorodost krajinné scény, harmonická krajinná scéna,
vyvážená kombinace otevřené a uzavřené krajinné scény, harmonické měřítko krajiny,
majestátnost hor, atraktivní výhledy, výrazné působení přírodních a kulturních dominant,
výrazné působení rozptýlené dřevinné vegetace.

Možná ohrožení
−

Zástavba mimo zastavěné území, zejména na pohledově exponovaných svazích,
horizontech a v blízkosti dominant.

−

Nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu
v pohledově exponovaných lokalitách.

−

Velkoplošná odlesnění.

−

Zánik extenzivních forem zemědělství; sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo
jejich převod na jiný způsob využití.

−

Změna architektonického výrazu a urbanistických znaků sídel.

−

Poškozování přírodě blízkých ekosystémů.

−

Poškozování historických krajinných struktur a objektů.

−

Vnášení nových (zejména technických) dominant.

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů.

−

Zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých
travních porostů.

−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území
při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek ochrany
přírodních a kulturních hodnot krajiny.
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95.

−

O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny.

−

Respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího
obrazu sídla.

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Krajina polní
Krajinný typ se vyskytuje v úrodných oblastech kraje s historicky nejstarším osídlením
(Opavsko, Oderská niva, Osoblažsko). Charakteristická je pro ni dominance zemědělského
půdního fondu s převahou orné půdy se zaměřením na obilnářství, v posledním období i
pěstování řepky olejné. Krajina vykazuje sníženou obytnou hodnotu, nižší výskyt historických
krajinných struktur nebo památkově chráněných objektů, problematickou prostupnost území,
sníženou přírodní a kulturně historickou hodnotou. Charakteristická je unifikace území, snížení
biologické i kulturní diverzity a výrazný projev makrostruktur (polí).

Přírodní charakteristiky
−

Roviny až ploché pahorkatiny, výrazně nízký podíl až absence přírodě blízkých ekosystémů.

Kulturní charakteristiky
−

Vysoký podíl ZPF, zejména orné půdy, zastavěné území, dopravní a technická
infrastruktura, menší zastoupení trvalých kultur (sady a zahrady, trvalé travní porosty, les),
regulované i drobnější vodní toky, makrostruktury polí, drobná sakrální architektura,
venkovský typ sídelních struktur, zemědělské podniky a areály, vegetační doprovody
komunikací a vodních toků.

Vjemové charakteristiky
−

Otevřená krajinná scéna, rozlehlost a přehlednost území, dominance horizontály v krajině,
výrazný projev sakrální architektury a siluety historických měst, vizuální členění území
zejména rozptýlenou dřevinnou vegetací a zástavbou.

Možná ohrožení
−

Zábory a devastace zemědělské půdy.

−

Odstraňování rozptýlené zeleně.

−

Necitlivá zástavba příměstských území (suburbie).

−

Umisťování staveb velkých objemů nebo výšek.

−

Změna architektonického výrazu a urbanistických znaků sídel.

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu.

−

Respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího
obrazu sídla.

−

Nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech.
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96.

−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při
zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.

−

Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.

−

Podporovat realizaci půdoochranných a revitalizačních opatření v krajině (protierozní
ochrana, prvky ÚSES, revitalizace vodních toků a nádrží).

−

Nesnižovat prostupnost krajiny.

Krajina zemědělská harmonická
Vyskytuje se zpravidla v kontaktu s krajinou polní a leso-luční. Vyznačuje se mírnou převahou
zemědělských kultur s relativně vyrovnaným podílem polních a ostatních trvalých kultur, lesů a
zastavěného území. Sídelní struktura je tvořena menšími sídly spíše venkovského charakteru.
Krajinu lze označit za harmonickou se zvýšenou přírodní a estetickou hodnotou. Je atraktivní pro
bydlení a rekreaci.

Přírodní charakteristiky
−

Pahorkatiny až ploché vrchoviny, lesní porosty, biotopy trvalých travních porostů, lučních
sadů a zahrad se zvýšenou přírodní hodnotou, ekotony porostních okrajů.

Kulturní charakteristiky
−

Vyrovnaný poměr lesa, zemědělských kultur a zástavby, dochované architektonické a
urbanistické znaky sídel, drobné sakrální stavby, extenzivní trvalé zemědělské kultury
(ovocné sady, louky a pastviny), místy dochovaná historická plužina a další historické
krajinné struktury, rozptýlená zeleň.

Vjemové charakteristiky
−

Přírodní i kulturní různorodost, harmonie vztahu člověka a přírody, harmonické měřítko
krajiny, kombinace otevřené a uzavřené krajinné scény, pohledové vazby na významné
dominanty, symboly v krajině, sakrální stavby.

Možná ohrožení
−

Necitlivá zástavba příměstských území (suburbie).

−

Rozsáhlejší zástavba mimo zastavěná území.

−

Zatížení území dopravou nebo koncentrací výrobních či rekreačních aktivit.

−

Přejímání cizorodých architektonických a urbanistických prvků.

−

Vnášení nových dominant (industriálního nebo technického charakteru).

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel.

−

Zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny.

−

Stabilizovat stávající poměr ploch zemědělských kultur, lesa, vodních ploch a zástavby.

−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, nové zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při
zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a
estetických hodnot krajiny.

−

Nepřipouštět nové rozsáhlejší rezidenční areály nebo rekreační centra mimo hranice
zastavitelného území zejména v pohledově exponovaných územích.
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97.

−

Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.

−

O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny.

−

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

−

Chránit plochy rozptýlené krajinné zeleně a trvalých zemědělských kultur (trvalé travní
porosty, sady, zahrady).

Krajina s vysokým podílem povrchových vod
Krajinný typ se na území kraje vyskytuje rozptýleně v návaznosti na větší vodní díla nebo
rybniční soustavy zejména v širokých říčních nivách a údolních oblastech. Díky vysokému
zastoupení vodních ekosystémů, mokřadů a navazujících vegetačních doprovodů má specifický
charakter a zvýšenou přírodní hodnotu. Nejcennější přírodní charakteristiky jsou vázány na
režim povrchových a podzemních vod (relikty mrtvých a odstavených říčních ramen,
podmáčených depresí, periodicky zaplavované lužní lesy, nivní trvalé travní porosty), meze a
remízy. Krajina má zvýšenou estetickou hodnotu a je atraktivní pro turistiku a rekreaci. Do typu
nejsou zařazena území, kde je vznik vodních ploch důsledkem hlubinné důlní činnosti.

Přírodní charakteristiky
−

Rovina říční nivy, říční terasy a galerie, uměle zaplavené části říčních údolí, vodní a
mokřadní biotopy, akumulační prostory povrchových a podzemních vod, lužní lesy a nivní
louky, doprovodné porosty vodních toků a mokřadů.

Kulturní charakteristiky
−

Vodní toky a vodní plochy, zemědělské kultury, zástavba, místy les, rybníky, vodní díla a
doprovodná vodohospodářská zařízení, rekreační zařízení, sídelní a dopravní struktury,
vegetační doprovod silnic, historické cesty podél hrany nivy, sakrální architektura,
historické krajinné struktury (zbytky historické plužiny, kamenice, rozptýlená zeleň).

Vjemové charakteristiky
−

Částečně interiérový charakter prostoru s významnými průhledy do krajiny; specifická
atmosféra prostoru nivy a fenomén vodního toku/plochy; harmonický charakter krajinné
scény; území zvýšených estetických hodnot.

Možná ohrožení
−

Narušení vodního režimu (nevhodné regulace vodních toků, odstraňování břehové a
doprovodné vegetace vodních toků, povodně).

−

Ohrožení kvality povrchových a podzemních vod.

−

Sukcesní zarůstání trvalých travních porostů a jejich převod na jiný způsob využití.

−

Nadměrná nebo nevhodná urbanizace lokalit přesahující kapacitu území.

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Preferovat ochranu nivních biotopů, lučních porostů, lesní a mimolesní rozptýlené zeleně
včetně vodního režimu těchto krajinných segmentů a jejich retenční funkce.
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98.

−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, nové zastavitelné plochy vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území při
zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a
kulturních hodnot krajiny.

−

O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny; zejména na území CHKO Poodří nesmí být překročena
kritická mez rekreačního využití ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny.

−

Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách.

Krajina ovlivněná hlubinnou důlní činností
Specifické území výrazně ovlivněné od poloviny 19. století těžbou černého uhlí a související
industrializací. Zbytky starých důlních provozů a hutí a s nimi související urbanistické změny
(například dělnické kolonie první poloviny 20. století) lze v řadě případů považovat za kulturní
památky a jeden z určujících a cenných znaků krajinného rázu. Přírodní hodnota území je dána
zejména přítomností ekosystémů narušených stanovišť (odvalů) a podmáčených nebo
zaplavených depresí.

Přírodní charakteristiky
−

Rovina až pahorkatina, antropické změny reliéfu (poklesové kotliny, odvaly a výsypky,
odkaliště), vodní toky a plochy, mokřady, cenné ekosystémy narušených stanovišť (na
odvalech).

Kulturní charakteristiky
−

Různorodé využití pozemků (průmyslové areály, areály a koridory dopravní a technické
infrastruktury, obytná zástavba, vodní toky a plochy, ZPF, les), industriální architektura,
drobná sakrální architektura, technická a dopravní infrastruktura, vegetace rekultivovaných
ploch, fragmenty původní polní krajiny.

Vjemové charakteristiky
−

Různorodost, dynamika a specifická barevnost krajinné scény, místy projev historických
krajinných struktur či objektů souvisejících s důlní nebo industriální činností (odvaly,
provozy dolů nebo hutí, podmáčené nebo zaplavené deprese), lokální dominanty těžebních
a větracích šachet nebo odvalů, specifická atmosféra (genius loci) historických provozů
dolů a hutí a obytných kolonií.

Možná ohrožení
−

Úplná likvidace historických provozů dolů a hutí a souvisejících objektů a krajinných
struktur.

−

Necitlivá rekultivace devastovaných ploch.

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Podpora polyfunkčního využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch dotčených těžbou a
úpravou černého uhlí ve vazbě na vlastnosti, požadavky a hygienické podmínky okolního
území.

−

Ochrana technických památek souvisejících s ukončenou těžbou a úpravou černého uhlí
nebo hutnictvím železa, podpora jejich příp. adaptace pro další využití (např. občanská
vybavenost).
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−
99.

Ochrana ekologicky cenných biotopů v lokalitách s vazbou na segmenty ÚSES.

Krajina sídelní
Území s výrazným podílem souvislé městské zástavby, zahrnující bydlení, občanskou a
technickou vybavenost, dopravu, průmysl a příměstskou rekreaci. Vysoká dynamika změn,
včetně změn charakteristik krajinného rázu. Mimo hranice zastavěného území většinou navazuje
krajina polní, příp. zemědělská harmonická. Území atraktivní pro bydlení zejména s ohledem na
dobrou dopravní dostupnost, vybavenost území, pracovní příležitosti. Charakteristické tendence
k intenzivnímu rozšiřování suburbií (obytné zóny, logistická a obchodní centra), které
významným způsobem mění vnější obraz sídla. Za velmi citlivý prostor z hlediska ochrany
krajinného rázu je nutné považovat zejména hranici zastavěného území.

Přírodní charakteristiky
−

Rovina až plochá pahorkatina, snížený podíl přírodě blízkých ekosystémů, společenstva
narušených stanovišť (zejména ruderální), antropicky podmíněné změny mezoklimatu
(změny teplotního a srážkového režimu, proudění vzduchu, kvality ovzduší apod.).

Kulturní charakteristiky
−

Městská zástavba, výrazný podíl zastavěných ploch, parky, zahrady a příměstské lesy,
areály komerční občanské vybavenosti, areály a koridory dopravní a technické
infrastruktury, industriální architektura, sakrální architektura, sportovní a rekreační
zařízení).

Vjemové charakteristiky
−

Krajinná scéna diverzifikovaná až přehlcená s tvarovou různorodostí prvků.

−

Výrazný projev suburbií.

−

Industriální charakter prvků krajinné scény.

−

Zastavěné pohledové horizonty a potlačený projev kulturně–historických dominant.

−

Vysoká dynamika změn krajinného obrazu.

Možné ohrožení
−

Extenzivní rozšiřování zastavěných území (suburbií) a vymezování nových zastavitelných
území v pohledově exponovaných lokalitách.

−

Nerespektování krajinných horizontů, historických kulturních dominant a hodnot vnějšího
obrazu sídla.

−

Redukce ploch sídelní a příměstské zeleně.

−

Vznik „mrtvých“ nevyužívaných území.

Zásady pro rozhodování o změnách v území
−

Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při
zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.

−

Chránit plochy stávající městské zeleně.

−

Při vymezování nových zastavitelných území:
-

důsledně ověřovat vizuální vliv nové zástavby na vnější obraz sídla a jeho
kulturně – historické dominanty;
Tato podmínka se nevztahuje na správní území statutárního města Ostravy.
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-

podporovat vymezování ploch veřejné zeleně;

-

podporovat vymezování nových veřejných prostranství.

−

Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.

−

Podpora asanace, rekultivace a revitalizace ploch starých ekologických zátěží.

