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AKČNÍ PLÁN
Strategický cíl

Specifický cíl

ID č. FKJZ*

1

Realizace návrhových opatření - Masarykovo
náměstí

2

3

Realizace návrhových opatření - Park Boženy
Němcové

3

30

Realizace návrhových opatření - Parkově
upravená plocha - tř. 17. listopadu

1
1.1. Karviná zlepšuje podmínky
pro odolnost zeleně na
klimatickou změnu

1

Strategický cíl
1.: Karviná má
dlouhodobě
udržitelný systém
zeleně

1.2. Zeleň v Karviné tvoří
propojený systém modro-zelené
infrstruktury

29

3

135

4

154

5

215

1

9

3

4

2.1. Karviná má k dispozici
aktuální podklady pro výkon
údržby zeleně

7

2

2
1.3. Zeleň ve veřejném prostoru
plní všechny své funkce

Název projektu

31

106

195

Realizace návrhových
Fryštátská
Realizace návrhových
tř. 17. listopadu
Realizace návrhových
Žižkova
Realizace návrhových
Borovského
Realizace návrhových
Fryštátská
Realizace návrhových
tržiště

opatření - Stromořadí

Popis dílčích kroků
Zpracování studie
Zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace
Realizace záměru
Zpracování projektové dokumentace
Realizace záměru
Zpracování studie
Zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace
Realizace záměru
Realizace záměru

opatření - Centrální

Realizace návrhových opatření - Střední
zdravotnická škola, Borovského

Realizace návrhových opatření - Park
Bažantnice, U Bažantnice

Realizace návrhových opatření - Parkově
upravená plocha Komenského

OPŽP/ IROP

investiční

2024-2026
2022-2024
2024-2026
2022-2023

3 - 5 mil.
200 000 - 500 000
8 - 12 mil.
100 000 - 200 000

OPŽP/ IROP

investiční

2023-2024

300 000 - 600 000

OPŽP/ IROP

2024-2026

4 - 6 mil.

investiční

Zpracování projektové dokumentace
Realizace záměru

investiční

2022-2024
2024-2026

30 000 - 50 000
100 000 - 200 000

OPŽP/ IROP

Realizace záměru

investiční

2022-2026

30 000 - 50 000

NPŽP/ OPŽP

Pěstební opatření dřevin.

2022-2023

100 000 - 200 000

2023-2024

200 000 - 400 000

OPŽP/ IROP

Celková rekonstrukce vegetace, nové výsadby stromů, keřového patra a
doplnění vegetačních a technických prvků odpovídajících funkci plochy.

2024-2026
2022-2023

2 - 5 mil.
100 000 - 200 000

2023-2024

300 000 - 600 000

OPŽP/ IROP

2024-2026
2022-2023

5 - 10 mil.
50 000 - 100 000

Odstranění neperspektivních dřevin a nahrazení novými, úprava
managementu travnatých ploch a zejména úprava vegetačních a
technických prvků v okolí hřiště.

2023-2024

150 000 - 300 000

OPŽP/ IROP

2024-2026

1 - 3 mil.

Pěstební opatření stávajících dřevin, odstranění neperspektivních jedinců a
nahrazení novými, doplnění kvetoucích keřů, mobiliáře. Návaznost na
plochu č. 30.

investiční

2022-2026

1 - 1,5 mil.

OPŽP/ IROP

Každoročně proběhne aktualizace pasportu zeleně na 20% celkové plochy
zeleně v majetku nebo správě statutárního města Karviná.

investiční

2022-2026

2 - 2,5 mil.

OPŽP/ IROP

Každoročně proběhne aktualizace inventarizace 20% dřevin z celkového
počtu dřevin v majetku nebo správě statutárního města Karviná.

2022-2024
2024-2026
2022-2024
2024-2026

50 000 - 100 000
250 000 - 500 000
10 000 - 20 000
30 000 - 50 000

2022-2026

10 - 15 mil.

Zpracování studie
Zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace
Realizace záměru
Zpracování studie
Zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace
Realizace záměru
Zpracování studie
Zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace
Realizace záměru
Zpracování projektové dokumentace a
digitálních dat

Zpracování projektové dokumentace
Realizace záměru
Zpracování projektové dokumentace
Realizace záměru

Realizace návrhových opatření - Park Boženy
Němcové

Realizace záměru

investiční

investiční

investiční

investiční

investiční
investiční
investiční

Detekce postižených lokalit
Strategický cíl
2.: Karviná má
efektivní správu
zeleně

2.2. Karviná má zdravou zeleň
a mechanismy na její ochranu

4

Management likvidace jmelí, chorob a škůdců

Realizace nápravných opatření

2.3. Občané Karviné mají
přístup k informacím o
technologii údržby a novinkám v
oblasti městské zeleně

Potlačení invazivních druhů rostlin

1

Informace o veřejné zeleni - součást
oficiálních webových stránek města

2

OPŽP/ IROP
OPŽP/ IROP

OPŽP/ IROP
NPŽP/ OPŽP

investiční

2022-2026

V závislosti na
průzkumu lokalit

Rekonstrukce vegetačních prvků, odstranění neperspektivních jedinců a
nahrazení novými, doplnění stromořadí.
Rekonstrukce vegetačních prvků, odstranění neperspektivních jedinců a
nahrazení novými.

OPŽP/ IROP

Odstranění neperspektivních jedinců a nahrazení novými. Údržba starých a
provozně nebezpečných stromů, intenzivní boj se jmelím.

OPŽP/ IROP

Významnou hrozbou pro stromy v Karviné je přítomnost jmelí a jeho další
šíření. Pro potlačení jmelí již bylo započato plošné ošetření zasažených
stromů, které provádí odborná firma. Výhledově je nutné neustále stav
sledovat a pružně reagovat na výskyt na nových místech.
Při efektivní správě zeleně dochází k rychlé detekci postižených lokalit
invazními druhy a je možná jejich rychlá likvidace, která zamezí šíření do
okolí. V konkrétním případě Karviné je důležité zaměřit se na trnovník akát
(Robinia pseudoacacia ), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima ), javor
jasanolistý (Acer negundo ) a křídlatku japonskou (Reynoutria japonica ).

500 000 - 700 000

Detekce postižených lokalit
5

Postupné odstraňování neperspektivních a rizikových dřevin a nahrazení
novými, doplnění keřového patra, úprava managementu travnatých ploch.
Celková změna koncepce prostoru, již vypracované návrhové studie. Jedná
se o plochu s vysokým potenciálem k vzniku parkové plochy. Doplnění
stromořadí, keřového patra k odclonění přilehlé komunikace, vodních
prvků, květinových záhonů.
Pěstební opatření dřevin. Postupné odstraňování neperspektivních a
rizikových dřevin nahrazení novými.
Rekonstrukce vegetačních prvků, odstranění neperspektivních jedinců a
nahrazení novými, doplnění stromořadí v částech, kde chybí. Nahrazení
Pěstební opatření dřevin. Postupné odstraňování neperspektivních a
rizikových dřevin nahrazení novými. Doplnění stromořadí.
Pěstební opatření dřevin. Postupné odstraňování neperspektivních a
rizikových dřevin nahrazení novými. Doplnění stromořadí.
Rekonstrukce vegetačních prvků, odstranění neperspektivních jedinců a
nahrazení novými.

OPŽP/ IROP

investiční

NPŽP/ OPŽP

Nahrazení malokorunných stromů vzrůstnějšími formami, zlepšení kvality
mobilní zeleně, doplnění vodních prvků včetně realizace technických
opatření pro hospodaření s dešťovými vodami.

0,5 - 1 mil.

Realizace návrhových opatření - Stromořadí
Olšiny
Realizace návrhových opatření - Stromořadí
Mickiewitzova

200

400 000 - 700 000

2022-2026

Zpracování projektové dokumentace a
digitálních dat

3

100 000 - 200 000

2023-2024

investiční

Aktualizace inventarizace dřevin

133

2022-2023
investiční

Poznámka

50 000

2

2

Předpokládaný zdroj
financování

70 000 - 150 000
1 - 2 mil.
50 000 - 100 000
0,5 - 1 mil.

Aktualizace pasportu zeleně

70

Předpokládané
náklady** (Kč)

2022-2024
2024-2026
2022-2024
2024-2026

1

1

Předpokládaný
termín realizace

2022-2026

opatření - Uliční zeleň - Zpracování projektové dokumentace
Realizace záměru
opatření - Stromořadí
Zpracování projektové dokumentace
Realizace záměru
opatření - Uliční zeleň
Realizace záměru
opatření - Uliční zeleň

Typ
opatření

500 000 - 700 000
investiční

2022-2026

V závislosti na
průzkumu lokalit

OPŽP/ IROP

Realizace záměru

neinvestiční

2022-2026

nelze specifikovat

rozpočet města

Zobrazení aktuálního stavu zeleně (např, mapový portál), vymezení
veřejných ploch zeleně a jejich správa, případně management údržby,
plánované projekty a realizace v oblasti zeleně.

Prezentace aktualit v oblasti veřejné zeleně v
Realizace záměru
místním tisku, na webu města a sociálních
sítích

neinvestiční

2022-2026

nelze specifikovat

rozpočet města

Aktuální novinky ve správě zeleně, managementu údržby, vysvětlení
principů údržby a péče o zeleň, představení aktuálních a plánovaných
projektů.

* číslo funkčně kompoziční jednotky uváděné u
jednotlivých hodnocených ploch zeleně ve všech částech

Realizace nápravných opatření

** předpokládané
orientační náklady
uváděné bez DPH

Uvedené zkratky:
IROP - Integrovaný regionální operační program
NPŽP - Národní program životního prostředí
OPŽP - Operační program životní prostředí

