Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 1 / 28

číslo a název lokality:

A ÚJEZDY

číslo segmentu:

1A

dotčené parcely:

494
372/15
375/10

354/4
372/16
375/12

355/6
372/17
375/13

372/4
375/6

372/5
375/7

372/13
375/8

372/14
375/9

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Revitalizace ovocných stromořadí

současný stav:

- v současnosti rozpadlé oboustrané ovocné stromořadí podél příjezdové
komunikace do Žalkovic
- množství přestárlých stromů, vylámané, popř. suché větve

návrh:

- revitalizace oboustranného ovocného stromořadí jako doprovodu místní
komunikace
- podpoření důstojného vjezdu do obce, částečně vytvoření pohledové bariéry
k areálu zemědělského družstva
- odstranění stávajících neperspektivních, přestárlých, rozpadlých jedinců
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

371+ 314m; 695 m
oboustranné ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
jabloň (např. odrůdy Jadernička moravská, Panenské české, Strýmka,
Malinové hornokrajské, Míšeňské, apod. )

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat rozhledový trojúhelník při vjezdu na
komunikaci I. třídy
- při výsadbě je dále nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 2/ 28

číslo a název lokality:

A ŠVRČÍN

číslo segmentu:

2A

dotčené parcely:

443
311
3178
321/4

297/7
312
319/1
322/2

297/6
313
320/2
127/3

297/5
314/2
320/3
123/17

297/4
485
321/1

309/1
316/1
321/2

310
317/1
321/3

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Revitalizace ovocných stromořadí

současný stav:

- zcela rozpadlé původně hrušňové stromořadí podél silnice na Břest
- stávající stromy neperspektivní, suché, vylámané větve, rozpadlá koruna

návrh:

- revitalizace oboustranného ovocného stromořadí jako doprovodu místní
komunikace
- souvislost s historickou podobou, podpoření důstojného vjezdu do obce
- odstranění stávajících neperspektivních, přestárlých, rozpadlých jedinců
- stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny kůlem
a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

790m; 650m
oboustranné ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci,
v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 3/ 28

číslo a název lokality:

A ZÁHUMENKY

číslo segmentu:

3A

dotčené parcely:

476
361/2
257/2
253

475
363/1
256/2

355/1
364
256/1

356
261/1
255/1

358
259/2
254/3

360/2
258
254/2

361/1
257/1
254/1

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Revitalizace ovocných stromořadí

současný stav:

- v současnosti zcela rozpadlé, původně oboustrané ovocné stromořadí podél
příjezdové komunikace do Žalkovic ve směru od Říkovic
- stávající stromy neperspektivní, suché, vylámané větve, rozpadlá koruna

návrh:

- revitalizace oboustranného ovocného stromořadí jako doprovodu místní
komunikace
- podpoření důstojného vjezdu do obce, částečně vytvoření pohledové bariéry
k areálu zemědělského družstva
- odstranění stávajících neperspektivních, přestárlých, rozpadlých jedinců
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd
- ke kamennému reliéfnímu křížku u cesty se navrhuje výsadba 2ks lípy srdčité (Tilia cordata) ; obv. kmínku 14-16cm, opatřeno 3-mi kůly

délka segmentu:

61+ 190+ 471m; 65+ 180+ 612m
oboustranné ovocné stromořadí (přerušené prvky ÚSES)

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
jabloň (např. odrůdy Jadernička moravská, Panenské české, Strýmka,
Malinové hornokrajské, Míšeňské, apod. )
lípa srdčitá (Tilia cordata) - 2ks

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat rozhledový trojúhelník při vjezdu do obce
- při výsadbě je dále nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu nebude vysazena žádná zeleň, bude sloužit jako
průjezd pro mechanizaci
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 4/ 28

číslo a název lokality:

A ŘEMSKO

číslo segmentu:

4A

dotčené parcely:

457

186

187

188

191/12

191/13

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Revitalizace ovocných stromořadí

současný stav:

- zcela rozpadlé ovocné stromořadí podél silnice na Kyselovice
- stávající struktura stromořadí nevyhovující

návrh:

- revitalizace oboustranného ovocného stromořadí jako doprovodu místní
komunikace
- souvislost s historickou podobou, podpoření důstojného vjezdu do obce
- odstranění stávajících neperspektivních jedinců
- stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny kůlem
a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

411m; 421m
oboustranné ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
jabloň (např. odrůdy Jadernička moravská, Panenské české, Strýmka,
Malinové hornokrajské, Míšeňské, apod. )

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci,
v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 5/ 28

číslo a název lokality:

B NA ZÁHUMENÍ, ŠVRČÍN

číslo segmentu:

1B

dotčené parcely:

535

kategorie:

Revitalizace, doplnění břehových porostů

současný stav:

- v současnosti nedostatečné, rozpadlé doprovodné břehové porosty podél
drobné vodoteče - potok Rumza

návrh:

- revitalizace doprovodného břehového porostu vodoteče
- dosadba a výsadba kosterních druhů dřevin dle STG, podsadba
pásů keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou vysazovány na vzdálenost 5m od sebe, budou opatřeny kůlem
a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

1100m
linie stromů s keřovým podrostem

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) ,
javor babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus)
olše lepkavá (Alnus glutinosa), o lše šedá (Alnus incana) apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
vrba nachová (Salix purpurea) , vrba popelavá (Salix cinerea) , vrba
košíkářská (Salix viminalis) , kalina obecná (Viburnum opulus) apod.

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 6/ 28

číslo a název lokality:

B ŠVRČÍN

číslo segmentu:

2B

dotčené parcely:

542/2

535

kategorie:

Revitalizace, doplnění břehových porostů

současný stav:

- stávající segment topolového větrolamu podél vodního prvku
- nově vysazený segment ořešákového stromořadí

návrh:

- postupná obnova, revitalizace topolového větrolamu po etapách
- postupné odkácení neperspektvních jedinců s náhradou
- podsadba vhodnějších druhů dřevin dle STG s podsadbou keřů vhodné
druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří
- linii ořešáků ponechat beze změn, na druhém břehu vysadit linii keřů

délka segmentu:

80m; 145m
linie stromů s keřovým podrostem

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) ,
střemcha obecná (Prunus padus), olše lepkavá (Alnus glutinosa),
dub letní (Quercus robur) apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
vrba nachová (Salix purpurea) , vrba popelavá (Salix cinerea) , vrba
košíkářská (Salix viminalis) , kalina obecná (Viburnum opulus) apod.

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
bude upřesněna etapizace kácení a veškeré parametry výsadby a na základě
toho zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 7/ 28

číslo a název lokality:

B U VÝTOKU

číslo segmentu:

3B

dotčené parcely:

541/37

541/30

541/38

541/36

kategorie:

Revitalizace, doplnění břehových porostů

současný stav:

- stávající segment topolového větrolamu podél drobného vodního toku Rumzy

návrh:

- postupná obnova, revitalizace topolového větrolamu po etapách
- postupné odkácení neperspektvních jedinců s náhradou
- podsadba vhodnějších druhů dřevin dle STG s podsadbou keřů vhodné
druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

330m
linie stromů s keřovým podrostem

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) ,
střemcha obecná (Prunus padus), olše lepkavá (Alnus glutinosa)
vrba bílá (Salix alba) apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
vrba nachová (Salix purpurea) , vrba popelavá (Salix cinerea) , vrba
košíkářská (Salix viminalis) , kalina obecná (Viburnum opulus) apod.

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
bude upřesněna etapizace kácení a veškeré parametry výsadby a na základě
toho zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 8/ 28

číslo a název lokality:

B U VÝTOKU

číslo segmentu:

4B

dotčené parcely:

540

543

kategorie:

Revitalizace, doplnění břehových porostů

současný stav:

- stávající segment linie keřů (z velké části náletové dřeviny) podél drobného
vodního toku

návrh:

- postupná revitalizace linie zeleně po etapách
- postupné odkácení neperspektvních jedinců s náhradou
- dosadba vhodnějších druhů dřevin dle STG
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

450m
rozvolněná linie stromů s keřovým podrostem

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) ,
střemcha obecná (Prunus padus), olše lepkavá (Alnus glutinosa),
olše šedá (Alnus incana) , vrba jíva (Salix caprea), dub letní (Quercus robur)
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
vrba nachová (Salix purpurea) , vrba popelavá (Salix cinerea) , vrba
košíkářská (Salix viminalis) , kalina obecná (Viburnum opulus) apod…

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
bude upřesněna etapizace kácení a veškeré parametry výsadby a na základě
toho zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 9/ 28

číslo a název lokality:

C ROZKOŠNÉHO POLE

číslo segmentu:

1C

dotčené parcely:

505

504/1

506/1

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Liniová krajinná zeleň izolační

současný stav:

- v současnosti částečná doprovodná zeleň železničního náspu

návrh:

- výsadba doprovodné izolační zeleně železničního náspu
- rozvolněná zeleň - solitéry a skupiny stromů s částečnou podsadbou keřů
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

309+ 317+374m; 332+372m
oboustranná rozvolněná linie zeleně

navržený sortiment:

javor mléč (Acer platanoides) , javor babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) , jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
třešeň ptačí (Prunus avium) , dub letní (Quercus robur) apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- při výsadbě v ochranném pásmu železnice (60m od osy tratě) nesmí být
ohrožena bezpečnost železničního provozu, omezeny rozhledové poměry,
volný schůdný, manipulační prostor, průjezdný profil, apod.
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, který
musí být projednán s ČD
- dále budou v dalším stupni dokumentace upřesněny veškeré parametry
výsadby a na základě toho dále zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní
vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 10/ 28

číslo a název lokality:

C ÚJEZDY

číslo segmentu:

2C

dotčené parcely:

372/3

kategorie:

Liniová krajinná zeleň izolační

současný stav:

- v současnosti chybějící izolační zeleň podél oplocení areálu zemědělského
družstva, která by pohledově odclonila esteticky nevyhovující zemědělský
areál a podpořila důstojný vzhled vjezdu do obce

návrh:

- výsadba doprovodné izolační zeleně podél oplocení zemědělského areálu
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

255m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata) , lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) ,
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus)
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 11/ 28

číslo a název lokality:

C ÚJEZDY

číslo segmentu:

3C

dotčené parcely:

355/1

355/4

355/8

355/5

kategorie:

Liniová krajinná zeleň izolační

současný stav:

- v současnosti chybějící izolační zeleň podél oplocení areálu zemědělského
družstva, která by pohledově odclonila esteticky nevyhovující zemědělský
areál a podpořila důstojný vzhled vjezdu do obce

návrh:

- výsadba doprovodné izolační zeleně podél oplocení zemědělského areálu
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

180m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata) , lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) ,
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus)
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 12 / 28

číslo a název lokality:

D ÚJEZDY

číslo segmentu:

1D

dotčené parcely:

500/1
375/1
382/2
386/6

380
375/3
382/3
386/3

379
500/2
382/4
386/1

378/2
374/5
383
386/13

378/1
381/3
384/1
386/12

377
381/1
384/2

492
382/1
381/2

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovod zeleně podél komunikace I.tř.

návrh:

- výsadba oboustranné aleje
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 8m od sebe, budou opatřeny
2-mi kůly a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity školkařské výpěstky, obv.kmínku 12-14cm
- výsadba bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od okraje vozovky (min.2m)

délka segmentu:

509+ 275m; 577+ 298m
oboustranná alejová výsadba

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata), popř. javor mléč (Acer platanoides)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat veškeré rozhledové trojúhelníky
- při výsadbě je dále nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň, bude sloužit jako
průjezd pro mechanizaci
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 13 / 28

číslo a název lokality:

D SKŘÍTKOVICE

číslo segmentu:

2D

dotčené parcely:

392/7
392/4
390/3

394/7
394/23
390/21

394/6
394/2
390/22

394/3
394/19
390/23

390/4
394/20
390/1

402/5
394/21
390/24

512/2
394/22

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovod zeleně podél komunikace I.tř.

návrh:

- výsadba jednostranné aleje (na opačné straně komunikace vymezen prvek
ÚSES)
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 8m od sebe, budou opatřeny
2-mi kůly a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity školkařské výpěstky, obv.kmínku 12-14cm
- výsadba bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od okraje vozovky (min.2m)

délka segmentu:

600m
jednostranná alejová výsadba

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata), popř. javor mléč (Acer platanoides)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat veškeré rozhledové trojúhelníky
- při výsadbě je dále nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň, bude sloužit jako
průjezd pro mechanizaci
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 14 / 28

číslo a název lokality:

D ŠVRČÍN

číslo segmentu:

3D

dotčené parcely:

483
298/2

296

481

295

297/1

297/13

296/1

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti polní cesta bez vegetačního doprovodu vedoucí od záhumenků

návrh:

- výsadba oboustranného ovocného stromořadí jako doprovodu polní cesty
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

198+ 207m; 424 m
oboustranné ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
jabloň (např. odrůdy Jadernička moravská, Panenské české, Strýmka,
Malinové hornokrajské, Míšeňské, apod. ) nebo
slivoň (např. odrůdy Durancie, Jojo, Opál, Gabrovská)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 15 / 28

číslo a název lokality:

D SKŘÍTKOVICE

číslo segmentu:

4D

dotčené parcely:

498

369

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti polní cesta bez vegetačního doprovodu
- podél jižní strany polní cesty je vedeno vedení VN, proto je zde navrženo
stromořadí jednostranné

návrh:

- výsadba jednostranného ovocného stromořadí jako doprovodu polní cesty
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

300 m
jednostranné ovocné stromořadí

navržený sortiment:

slivoň (např. odrůdy Durancie, Jojo, Opál, Gabrovská)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 16 / 28

číslo a název lokality:

D SKŘÍTKOVICE

číslo segmentu:

5D

dotčené parcely:

365/2

367/1

496/3

361/1

361/2

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti hranice kultur bez vegetačního doprovodu

návrh:

- výsadba jednořadého ovocného stromořadí jako doprovodu hranice kultur,
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

465 m
jednořadé ovocné stromořadí

navržený sortiment:

slivoň (např. odrůdy Durancie, Jojo, Opál, Gabrovská) nebo
jabloň (např. odrůdy Jadernička moravská, Panenské české, Strýmka,
Malinové hornokrajské, Míšeňské, apod. )

poznámka:

- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň, bude sloužit jako
průjezd pro mechanizaci
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 17 / 28

číslo a název lokality:

D ZÁVODÍ

číslo segmentu:

6D

dotčené parcely:

464
225/2
228/2

221
225/3
229

222/2
226/2
230/1

222/1
226/3
231/1

223/2
330/12
230/14

223/1
227/2
230/13

225/1
228/1

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti polní cesta bez vegetačního doprovodu vedoucí kolem
fragmentů ovocných sadů a spojující žalkovice se silnicí na Vlkoš

návrh:

- výsadba jednostranného ovocného stromořadí jako doprovodu polní cesty
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

596 m
jednostranné ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
jabloň (např. odrůdy Jadernička moravská, Panenské české, Strýmka,
Malinové hornokrajské, Míšeňské, apod. ) nebo
slivoň (např. odrůdy Durancie, Jojo, Opál, Gabrovská) nebo
třešeň (např. odrůda Burlat)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 18 / 28

číslo a název lokality:

D ZÁMOSTÍ

číslo segmentu:

7D

dotčené parcely:

233/6

233/3

232/3

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti hranice kultur bez vegetačního doprovodu
- část segmentu vede podél katastrální hranice

návrh:

- výsadba jednořadého ovocného stromořadí jako doprovodu hranice kultur,
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy a také jako vymezení části
hranice katastru
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

254+285m
jednořadé ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
slivoň (např. odrůdy Durancie, Jojo, Opál, Gabrovská) nebo
třešeň (např. odrůda Burlat)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 19 / 28

číslo a název lokality:

D ŘEMSKO

číslo segmentu:

8D

dotčené parcely:

180/2

181/2

kategorie:

Alejové výsadby, ovocná stromořadí

současný stav:

- v současnosti částečně polní cesta a hranice kultur bez vegetačního doprovodu
- část segmentu vede podél katastrální hranice

návrh:

- výsadba jednořadého ovocného stromořadí jako doprovodu hranice kultur,
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy a také jako vymezení části
hranice katastru
- nové stromy budou vysazovány na vzdálenost 6m od sebe, budou opatřeny
kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- pro výsadbu budou použity vysokokmeny tradičních krajových odrůd

délka segmentu:

289+ 356m
jednořadé ovocné stromořadí

navržený sortiment:

hrušeň ( např. odrůdy Jačmenka, Praskule, Špinka) nebo
slivoň (např. odrůdy Durancie, Jojo, Opál, Gabrovská) nebo
třešeň (např. odrůda Burlat)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň, bude sloužit jako
průjezd pro mechanizaci
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 20/ 28

číslo a název lokality:

E SKŘÍTKOVICE

číslo segmentu:

1E

dotčené parcely:

523
410/1

430
411

419
412

420
515

421
514

422
400/1

408

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovodná zeleň podél polní cesty, která by pohledově a funkčně odclonila budovaný koridor rychlostní komunikace

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně částečně s izolační funkcí
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

127+ 454+ 555+ 307m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata) , lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) ,
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) , dub letní
(Quercus robur) apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň, bude sloužit jako
průjezd pro mechanizaci
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 21/ 28

číslo a název lokality:

E ZADNÍ KRAVÁKY

číslo segmentu:

2E

dotčené parcely:

490

489

491

342

343/1

344

345

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v severní části existující linie krajinné zeleně - doprovod polní cesty
- v jižní části chybějící segment doprovodné zeleně podél polní cesty

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně polní cesty, navázání na stávající liniovou zeleň a také jako vymezení části hranice katastru
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

250+ 105+ 142m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) ,
třešeň ptačí (Prunus avium) , dub letní (Quercus robur) apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 22/ 28

číslo a název lokality:

E ZADNÍ KRAVÁKY

číslo segmentu:

3E

dotčené parcely:

487

330/1

330/7

330/13

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovodná zeleň podél polní cesty v otevřené krajině

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně s protierozní funkcí větrolamu a
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

525m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata) , dub letní (Quercus robur),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) ,
třešeň ptačí (Prunus avium) , apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 23/ 28

číslo a název lokality:

E BARTÁKOVO POLE

číslo segmentu:

4E

dotčené parcely:

328/2
330/10

330/7
330/11

338/1
327

338/3
330/12

325
330/13

330/8

330/9

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovodná liniová zeleň podél polní oplocení pásma
HO I. stupně

návrh:

- výsadba liniové zeleně pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy a
pro zjemnění měřítka krajiny
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

703m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata) , dub letní (Quercus robur),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , třešeň ptačí (Prunus avium) , apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, který
musí být projednán s dotčenými orgány
- dále budou v dalším stupni dokumentace upřesněny veškeré parametry
výsadby a na základě toho dále zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní
vztahy
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 24/ 28

číslo a název lokality:

E BARTÁKOVO POLE

číslo segmentu:

5E

dotčené parcely:

328/3

328/2

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovodná liniová zeleň podél polní oplocení pásma
HO I. stupně

návrh:

- výsadba liniové zeleně pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy a
pro zjemnění měřítka krajiny
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

701m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

lípa srdčitá (Tilia cordata) , dub letní (Quercus robur),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , třešeň ptačí (Prunus avium) , apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, který
musí být projednán s dotčenými orgány
- dále budou v dalším stupni dokumentace upřesněny veškeré parametry
výsadby a na základě toho dále zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní
vztahy
- vedení VN, respektovat ochranné pásmo
- v ochranném pásmu VN nebude vysazena žádná zeleň

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 25/ 28

číslo a název lokality:

E OVČÁK

číslo segmentu:

6E

dotčené parcely:

452
161

166/2
160/2

166/3

165/2

165/1

163/1

162

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovodná zeleň podél cesty v otevřené krajině

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně s protierozní funkcí větrolamu
ve směru k zástavbě a fotbalovému hřišti
- vytvoření jednoetážového porostu - linie stromů
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří

délka segmentu:

332m
linie zeleně s funkcí větrolamu

navržený sortiment:

javor mléč (Acer platanoides)

poznámka:

- při výsadbě je nutno respektovat stávající nájezdy na pole pro mechanizaci, v těchto místech vynechat výsadbu
- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 26/ 28

číslo a název lokality:

E OVČÁK

číslo segmentu:

7E

dotčené parcely:

453

123/2

123/23

123/21

128/1

130

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící doprovodná zeleň podél polní cesty v otevřené krajině

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně s protierozní funkcí větrolamu a
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

152+ 301m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) ,
třešeň ptačí (Prunus avium) , apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 27/ 28

číslo a název lokality:

E PADĚLKY

číslo segmentu:

8E

dotčené parcely:

526/2

526/3

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti zatravněný pás na hranici katastru, chybějící liniová zeleň
na hranici kultur v otevřené krajině

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně s protierozní funkcí větrolamu a
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy a také jako vymezení části
hranice katastru
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

287+ 227+ 553+ 130m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) ,
třešeň ptačí (Prunus avium) , apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

Generel krajinné zeleně
k.ú. Žalkovice

tab 28/ 28

číslo a název lokality:

E PADĚLKY

číslo segmentu:

9E

dotčené parcely:

502

(zvýrazněné parcely ve vlastnictví Obce Žalkovice)

kategorie:

Ostatní liniová krajinná zeleň

současný stav:

- v současnosti chybějící liniová zeleň na hranici katastru a současně na hranici kultur v otevřené krajině

návrh:

- výsadba jednostranné doprovodné zeleně s protierozní funkcí větrolamu a
pro rozčlenění nadměrných bloků orné půdy a také jako vymezení části
hranice katastru
- vytvoření víceetážového porostu - linie stromů (kosterní druhy) s podsadbou
keřů vhodné druhové skladby
- stromy budou opatřeny kůlem a chráničem proti okusu zvěří
- keře prostokořené, opatřené nátěrem proti okusu zvěří

délka segmentu:

397m
zapojená víceetážová linie zeleně

navržený sortiment:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) , javor mléč (Acer platanoides) , javor
babyka (Acer campestre) , střemcha obecná (Prunus padus) ,
třešeň ptačí (Prunus avium) , apod.
svída krvavá (Cornus sanguinea) , ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže šípková (Rosa canina) , kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaeus) , zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

poznámka:

- pro samotnou výsadbu je nutno zpracovat podrobnější osazovací plán, kde
budou upřesněny veškeré parametry výsadby a na základě toho dále
zpřesněny dotčené parcely a majetkoprávní vztahy

