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Úvod
Dokumentace řeší ozelenění zemědělského areálu Kučerov.

1 Základní údaje
Po dokončení stavby bude na nezpevněných dotčených plochách rozprostřena ornice a
tyto plochy budou osety travní směsí. Pro doplnění a nahrazení stávající výsadby
ochranné zeleně budou na vymezených plochách uvnitř areálu a především po okraji
areálu směrem k obytným objektům použity rychle rostoucí dřeviny (topoly, olše,
apod.), dále doplněné skladbou dřevin – stromů a keřů v místě se vyskytujících, které
vytvoří postupně hlavní kostru „biokoridoru“.
Před uvedením I. Etapy zkušebního provozu hal bude provedena výsadba izolační
zeleně mezi stájovými objekty a obytnou zástavbou. Výsadba zeleně bude obsahovat
stromové a keřové patro, pro výsadbu stromového patra budou využity sazenice vysoké
min. 3m v případě listnatých stromů a 2m v případě jehličnanů. V rámci sadových
úprav bude doplněn pás zeleně v jihovýchodní části areálu. Ten bude sloužit jako
pohledová a pachová clona odstiňující záměr od obytné zástavby směrem k obci
Kučerov. Vše bude provedeno lokálními rostlinami vhodnými pro danou lokalitu. Nová
výsadba je zakreslena v příloze pouze schematicky.
Druhová skladba – návrh: Pyracantha, smrk, habr, jasan, tis, lípa, javor, hrušně,
ořešáky. V rámci geografické vhodnosti je možno provést výběr z mnoha dalších druhů
dřevin.
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Ozelenění polního hnojiště Hlubočany
V rámci sadových úprav bude provedeno ozelenění kolem stávajícího polní
hnojiště. Jednalo by se o vysázení zeleně kolem hnojiště z jižní a východní strany, které
bude sloužit jako pohledová a pachová clona odstiňující od obytné zástavby směrem
k obci Hlubočany. Vše bude provedeno lokálními rostlinami vhodnými pro danou
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lokalitu. Nová výsadba je zakreslena v příloze pouze schematicky. Výsadba zeleně bude
obsahovat stromové a keřové patro, pro výsadbu stromového patra budou využity
sazenice vysoké min. 3m v případě listnatých stromů a 2m v případě jehličnanů.
Druhová skladba – návrh: Topol černý, borovice, Bříza bělokorá, Bez černý. V rámci
geografické vhodnosti je možno provést výběr z mnoha dalších druhů dřevin.

Návrh porostů, které budou nově vysazeny – před realizací nutno konzultovat se
specializovanou odbornou firmou:
v Dřeviny vyššího vzrůstu – celková výška 20-40m
§ Jasan ztepilý
§ Topol černý
§ Borovice
§ Smrk
§ Lípa
§ Javor
v Dřeviny středního vzrůstu – celková výška 10-20m
§ Bříza bělokorá
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§ Hrušně
§ Ořešáky
v Dřeviny nižšího vzrůstu (keře) – celková výška 1-5m
§ Pyracantha
§ Habr
§ Tis

5

