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STUDIE – OBNOVA KRAJINY V JIHOZÁPADNÍM KVADRANTU  
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ÚVOD 
 

V tabulkové části 2C.4 jsou lokalizovány a stručně charakterizovány nově navržené 

součásti cestní sítě řešeného území. Všechny jsou také zaneseny v mapové příloze 2B.5.  

Tabulková část v úvodu obsahuje kód (ID) navrhovaného opatření a název typu opatření:  

CXX CYKLOTRASA 

 TRAVNATÁ CESTA 

 

V další části je struktura popisu obou typů opatření shodná: 

ID TYP OPATŘENÍ  
Charakteristika Vymezení 
Délka (m) k.ú.  
Šířka (m) Navržené opatření 

Odůvodnění Stručný popis činností, které je nezbytné učinit pro 
realizaci konkrétního opatření  Stručný popis důvodů, které vedly 

k umístění konkrétního opatření 
v dané lokalitě  

Management 
Stručný popis managementu konkrétního opatření 
po dosažení jeho funkčnosti  

 

K jednotlivým položkám tabulek:  
ID – písmenné a číselné označení WXX, kterým je prvek označen v mapě 2B.4 

 

Označení navrhovaného opatření – konkretizace, o který typ  prvků se v daném případě 

jedná 

 

Označení opatření:  cyklotrasa 

travnatá cesta 

Odůvodnění:  

 

Stručný popis důvodů, které vedly k umístění konkrétního 

opatření v dané lokalitě 

 

 

 

TABULKY 



C01
Vymezení

délka (m) 4800 k.ú.: Žešov, Prostějov, Krasice, Domamyslice, Čechovice 

šířka (m) Navržené opatření

Management

C02
Vymezení

délka (m) 565 k.ú.: Čechovice
šířka (m) Navržené opatření

Management

C03
Vymezení

délka (m) 360 k.ú.: Domamyslice
šířka (m) Navržené opatření

Management

Charakteristika

Realizovat opatření

TRAVNATÁ CESTA

min. 2

CYKLOTRASA 
Charakteristika

min. 3

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika

TRAVNATÁ CESTA

min. 2

zaevidovat jako výhledovou cyklotrasu v rámci konceptu cyklodopravy města,
pokračovat s projektovou přípravou a realizací, držet územní rezervu pro cyklotrasu
při projednávání různých záměrů v území

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Odůvodnění
propojení Žešova s Prostějovem a atraktivními lokalitami
jihozápadně od města, zlepšení prostupnosti krajiny

Odůvodnění
zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty v ploše
navazující na intravilán, zlepšení podmínek pro krátkodobou
rekreaci zejména místních obyvatel (běh, procházky, venčení
psů), spolu se založením aleje Z090 využít celou šířku pozemku
obce (5m)

Odůvodnění
zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty v
docházkové vzdálenosti od obce, zlepšení podmínek pro
krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů), spolu se založením aleje Z089 využít
celou šířku pozemku obce (5m)
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C04
Vymezení

délka (m) 640 k.ú.: Domamyslice
šířka (m) Navržené opatření

Management

C05
Vymezení

délka (m) 290 k.ú.: Domamyslice
šířka (m) Navržené opatření

Management

C06 TRAVNATÁ CESTA
Vymezení

délka (m) k.ú.: Domamyslice, Krasice
šířka (m) Navržené opatření

Management

516

zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty, přístup k
lesnímu komplexu, zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci
zejména místních obyvatel (běh, procházky, venčení psů, houbaření),
spolu se založením aleje Z069 využít celou šířku obou pozemků obce
(5m)

Charakteristika

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého, vhodnou do mírných svahů

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého, vhodnou do mírných svahů

TRAVNATÁ CESTA

Charakteristika

min. 2

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

min. 2.5

TRAVNATÁ CESTA

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého, vhodnou do mírných svahů

min. 2

zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty v ploše
navazující na intravilán, zlepšení podmínek pro krátkodobou
rekreaci zejména místních obyvatel (běh, procházky, venčení
psů), spolu se založením aleje Z096 využít celou šířku pozemku
obce (5m)

Odůvodnění

Odůvodnění
zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty v
docházkové vzdálenosti od obce, zlepšení podmínek pro
krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů), spolu se založením aleje Z091 využít
celou šířku pozemku obce (5m)

Odůvodnění
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C07 TRAVNATÁ CESTA
Vymezení

délka (m) k.ú.: Žešov, Prostějov
šířka (m) Navržené opatření

Management

C08 TRAVNATÁ CESTA
Vymezení

délka (m) k.ú.:  Prostějov
šířka (m) Navržené opatření

Management

C09 TRAVNATÁ CESTA
Vymezení

délka (m) k.ú.:  Prostějov
šířka (m) Navržené opatření

Management

2390

Odůvodnění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v lokalitě navazující na
intravilán, prodloužení stávající nezpevněné cesty a propojení s další
cestou na jihu, zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména
místních obyvatel (běh, procházky, venčení psů), souběžně navržena
realizace aleje Z086 podél této cesty

Odůvodnění
zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty, zlepšení
podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů), spolu se založením dřevinného pásu Z097
využít celou šířku  pozemku obce (3.5m)

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého, vhodnou do mírných svahů

335
min. 2

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika

min. 2

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

650
min. 2

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, částečně obnova historické
polní cesty, částečně po nové trase lemující biokoridor a procházející
biocentry, zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména
místních obyvatel (běh, procházky, venčení psů), plocha cesty není
součástí LBK

Odůvodnění
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C10 TRAVNATÁ CESTA
Vymezení

délka (m) k.ú.: Krasice
šířka (m) Navržené opatření

Management

C11 TRAVNATÁ CESTA
Vymezení

délka (m) k.ú.: Domamyslice
šířka (m) Navržené opatření

Management

Odůvodnění
zlepšení prostupnosti krajiny, obnova zorané polní cesty, zlepšení
podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů), spolu se založením aleje Z082 využít celou
šířku  pozemku obce (5m)

Odůvodnění

805
min. 2

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Charakteristika

zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, obnova zorané polní cesty,
zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména místních
obyvatel (běh, procházky, venčení psů), vhodné realizovat vč.
doprovodné výsadby zároveň i na sousedním pozemku jiného katastru 

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika
670
2

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého, vhodnou do mírných svahů

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin
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