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I

VIZE KRAJINY





Zásady

• Vize budoucí krajiny = stanovit vizi budoucího využívání a 

uspořádání krajiny, která bude odpovídat predikovaným 

podmínkám 21. století – dosud se většinou vychází z 

představy, že by se měla krajina navrátit tam, kde byla 

přibližně v polovině 20. století

• (Trvale) Udržitelná krajina by měla být založena na principu 

tří E: ekologická / ekologicky stabilní (příroda), ekonomická 

(peníze, zisk) a estetická (hodnoty). Krajina je 

obhospodařovatelná velkou mechanizací, která ale 

respektuje místní podmínky (nedochází k utužování půdy, 

zvyšování eroze, snižování ekologické stability, …)  

VIZE KRAJINY



II

GENEREL KRAJINNÝCH ÚPRAV



A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE



PŘEDMĚT A CÍLE ZPRACOVÁNÍ GENERELU 

• Generel krajinných úprav je definován jako kombinace 

strategického (vize zlepšení krajiny), územně plánovacího 

(lokalizace opatření a jeho vazba na územní plán) a 

manažerského dokumentu (realizace v určeném čase). 

• Cílem zpracování generelu bylo jednak vytvoření dokumentace 

sumarizující podklady pro uchování (ochranu) a rozvíjení 

jednotlivých krajinných potenciálů, jednak konkrétní průmět –

lokalizace – možných řešení, opatření nebo námětů do území. 

• Generel krajinných úprav řeší celé správní území obce Nový 

Malín, tj. k.ú. Nový Malín a k.ú. Mladoňov u Oskavy.

GENEREL KRAJINNÝCH ÚPRAV
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B. VSTUPNÍ DATA



B. VSTUPNÍ DATA

B.1. Aktuální stav využití území, hodnoty a potenciály 

řešeného území

B.2. Půdy

B.3. Hydrologie

B.4. Lesy

B.5. Deklarovaná ochrana přírody

B.6. Ekologická stabilita

B.7. Biotopy

B.8. Krajinný ráz

B.9. Místa ekologických rizik



AKTUÁLNÍ STAV 

ÚZEMÍ 

PŮDY

HYDROLOGIE LESY



DEKLAROVANÁ OCHRANA 

PŘÍRODY

EKOLOGICKÁ 

STABILITA

BIOTOPY KRAJINNÝ RÁZ   



C. ANALÝZA



C. ANALÝZA

1.  VYMEZENÍ KRAJINNÝCH POTENCIÁLŮ

• Vymezení pojmů

• Vymezení potenciálů v řešeném území

• Charakteristiky vymezených krajinných potenciálů v řešeném 

území

• 2.  ANALÝZA OHROŽENÍ A RIZIK

• Rozbor vymezených krajinných potenciálů v řešeném území

• 3.  SWOT ANALÝZA

•



POTENCIÁL =  souhrn možností, 

schopností, vhodností, předpokladů 

území/krajiny pro určitou činnost. 

KRAJINNÉ POTENCIÁLY – VYMEZENÍ POJMŮ / DEFINICE



VYMEZENÍ POTENCIÁLŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ



VYMEZENÍ POTENCIÁLŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ



PŘÍKLAD DEFINICE JEDNOTLIVÝCH POTENCIÁLŮ 



PŘIŘAZENÍ VÁHY HODNOTÁM VSTUPNÍCH DAT DLE VÝZNAMU PRO 

DANÝ POTENCIÁL (0-3) 













VYMEZENÍ POTENCIÁLŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ



VYMEZENÍ ZÓN S RIZIKEM OHROŽENÍ V JEDNOTLIVÝCH POTENCIÁLECH



KRITICKÉ BODY

V rámci terénních průzkumů byla identifikována místa, která se svým 

charakterem lišila od okolního území. Jedná se o územní danosti nebo jevy, 

které mohou zvýšit nebo naopak snížit kvalitu potenciálu (jsou příležitostí 

nebo ohrožením/rizikem) nebo v nich byly zastiženy jevy, které jsou v daném 

území nežádoucí (např. invazní druhy rostlin nebo dřevin). Tato místa byla 

označena jako kritické body.





D. NÁVRH ZÁKLADNÍCH 

OPATŘENÍ V KRAJINĚ



D. NÁVRH ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

V KRAJINĚ

1. CELKOVÝ PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ DLE 

VYMEZENÝCH POTENCIÁLŮ

2. KARTY OPATŘENÍ

3. RÁMCOVÝ NÁVRH OPATŘENÍ VE VYBRANÝCH 

POTENCIÁLECH 





1. CELKOVÝ PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ DLE VYMEZENÝCH POTENCIÁLŮ



1. CELKOVÝ PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ DLE VYMEZENÝCH POTENCIÁLŮ



• V návrhové části byly zpracovány jednotlivé karty opatření. 

Účelem tohoto výstupu bylo vytvoření katalogu, obsahující 

několik druhů opatření diferencovaných na základě doby 

realizace a doby dosažení požadovaného efektu, finanční 

náročnosti nebo objemu realizovaných prací. 

• Z katalogu karet je možno na základě uvedených kritérií 

libovolně volit konkrétní kartu opatření, kterou je možno a priori 

realizovat

• Karty opatření jsou, zejména z důvodu budoucího operativního 

využívání, z textové části vyčleněny do samostatného svazku, 

který je přílohou této textové části označenou Příloha č. D.1 

Karty opatření
•

2. KARTY OPATŘENÍ







KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ PRO 

ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ (VÚV TGM, 2018)



Přehled lokalit řešených v kartách opatření (1)



Přehled lokalit řešených v kartách opatření (2)



A. BIOTECHNICKÁ 

• zatravňovací pásy, mokřadní společenstva, …

B. SANAČNÍ 

• likvidace invazních organismů

C. EXPERTNÍ 

• doporučení dalších expertních posouzení

D. HYDROTECHNICKÁ 

• realizace vodních ploch a vodohospodářských úprav

E. REVITALIZAČNÍ 

• obnova existujících, avšak silně narušených prvků

KARTY OPATŘENÍ – DRUHY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ



A. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ



Biotechnická opatření                                                           1/7

ZJIŠTĚNÍ KRITICKÉHO 

MÍSTA NEBO ZÓNY



Biotechnická opatření                                                           2/7

OVĚŘENÍ Z DOSTUPNÝCH 

PODKLADŮ A TERÉNNÍM 

PRŮZKUMEM



Biotechnická opatření                                                           3/7

VYHODNOCENÍ MÍSTA

A FOTODOKUMENTACE



Biotechnická opatření                                                           4/7

KONFRONTACE SE 

STAVEM PLATNÉ ÚPD

Územní plán Nový Malín (2011)



Biotechnická opatření                                                           5/7

Tvorba karty opatření – návrh řešení, náklady, doba realizace a její efekt, možnost 

čerpání dotace atd.  V konkrétním případě je návrh plošného prvku pro tvorbu 

mokřadních společenstev + zatravnění a doprovodné výsadby



Biotechnická opatření                                                           6/7



Návrh změny č. 1 ÚP Nový Malín (2021)

NÁVRH NOVÉ PLOCHY PŘÍRODNÍ

Biotechnická opatření                                                           7/7



3. RÁMCOVÝ NÁVRH OPATŘENÍ VE VYBRANÝCH POTENCIÁLECH 



E. NÁVRH DALŠÍCH OPATŘENÍ 

A DOPORUČENÍ



D. NÁVRH DALŠÍCH OPATŘENÍ A 

DOPORUČENÍ

1. NÁMĚTY NA ÚPRAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

VYPLÝVAJÍCÍ Z GENERELU KRAJINNÝCH ÚPRAV

2. PŘEHLED RÁMCOVÝCH OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH 

VYMEZENÝCH MÍSTECH KRAJINNÉHO RÁZU

3. KRAJINNÉ ZÓNY



• návrh na úpravu vymezení LBC U letiště (viz také karta opatření KO-005)

• návrh na úpravu vymezení LBC Pod tratí (viz také karta opatření KO-007)

• návrh na úpravu vymezení LBC Pod mohylou (viz také karta opatření KO-015)

• návrh nových (doplňujících) pásů liniové krajinné zeleně (interakční prvky

IP1 – IP27)

• návrh nové vodní plochy v lokalitě Krásné (viz také karta opatření KO-003)

• návrh na vymezení nové plochy pro realizaci mokřadu (viz také karta opatření 

KO-002)

• návrh na vymezení nové plochy pro realizaci mokřadu (viz také karta opatření 

KO-012)

• návrh na vymezení nové plochy pro realizaci mokřadu (viz také karta opatření 

KO-018)

• návrh na vymezení nové plochy pro realizaci mokřadu (viz také karty opatření 

KO-024 a KO-025)

1. NÁMĚTY NA ÚPRAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE



KARTOGRAM

NAVŽENÝCH ÚPRAV



Návrh nového vymezení LBC

Vymezení LBC dle platného ÚP Nový Malín

Původní vymezení v platném územním plánu

ÚPRAVA VYMEZENÍ BIOCENTRA



Návrh změny č. 1 ÚP Nový Malín (2021)

NOVÉ VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOCENTRA

ÚPRAVA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

ÚPRAVA VYMEZENÍ BIOCENTRA



ÚPRAVA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

NÁVRH 

INTERAKČNÍCH PRVKŮ



2. PŘEHLED RÁMCOVÝCH OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH 

VYMEZENÝCH MÍSTECH KRAJINNÉHO RÁZU

KARTOGRAM MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU



• Rizika v Malínské kotlině představují tlak na zvyšování zastavěné plochy z přilehlých lokalit. 

Požadavky na zastavování zemědělské půdy se objevují zejména z Nového Malína. Zde již 

jednou došlo k rozšíření zástavby tímto směrem, a to dostavbou druhé uliční fronty původní 

záhumenní cesty.

• Riziko rozšiřování zástavby z Vikýřovic a Šumperka je nižší, a to zejména díky ochranným 

pásmům vodních zdrojů. Byly rovněž registrovány požadavky na rozšíření ploch letiště, k 

jejichž zapracování následně nedošlo. 

• Malínská kotlina by měla i do budoucna zůstat hlavním produkčním prostorem v rámci 

řešeného území. Měla by zde zůstat zachována orná půda a možnost zemědělského 

obhospodařování. Mělo by proto dojít pouze k takovým úpravám, které zajistí udržitelné 

hospodaření, ale neznemožní zemědělskou činnost. Jedná se tedy zejména o opatření vedoucí k 

realizaci krajinné zeleně, tedy pásy zeleně, aleje podél komunikací, liniová zeleň podél vodních 

toků (včetně dostatečného odstupu polí od břehové čáry) a prvky ÚSES.

• Je žádoucí zajistit ochranu Nového Malína před větry ze severní strany výsadbou liniové 

zeleně podél hranice zastavěného území. Nemělo by docházet ke snižování výměry ploch orné 

půdy zatravňováním nebo zalesňováním. 

• Přínosná je stabilizace cestní sítě formou cyklistických stezek a účelových komunikací. 

• V Malínské kotlině by nemělo docházet k dalšímu rozšiřování zastavěných ploch nad rámec ploch 

navržených ve stávající územně plánovací dokumentaci.



• Krajinné zóny jsou definovány jako „syntetické homogenizované  

prostorové jednotky (plošné a prostorové části krajiny/území), 

které se vyznačují obdobnými znaky krajinného rázu, kvalitou 

krajinného obrazu a přítomností přírodních, kulturních a 

estetických hodnot území, které se od sousedních krajinných zón 

odlišují svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a 

způsobem využití“ .

• Krajinné zóny řeší celé správní území obce (včetně jeho zastavěné 

/ urbanizované části) a jsou vymezeny / určeny jako základní 

nástroj určený pro naplňování požadavků stanoveného 

cílového stavu / kvality krajiny

3. KRAJINNÉ ZÓNY



3. KRAJINNÉ ZÓNY



KARTOGRAM VYMEZENÍ 

KRAJINNÝCH ZÓN





F. PREDIKCE A PROGNÓZA



F. PREDIKCE A PROGNÓZA

1.  ORNÁ PŮDA

2. VODNÍ TOKY A PLOCHY

3. LESY A LESNÍ BIOTOPY



Děkuji za pozornost

09/2021
dujka@volny.cz


