
 

            
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých a produkčních 
porostů, které plní zejména protierozní a krajinotvornou funkci v jinak intenzivně 
zemědělsky využívané krajině. Na základě tzv. okrajového (ekotonového) efektu 
lze též očekávat kladný vliv výsadeb na výnos okolní zemědělské půdy (zlepšení 
mikroklimatu a rovnoměrnější rozložení sněhových srážek, významné stanoviště 
predátorů zemědělských škůdců). Cílem realizovaných prvků je také zvýšení 
ekologické stability krajiny. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace protierozních opatření v katastrálním území Svinčany, konkrétně 6 agrolesnických 

protierozních pásů, které jsou v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh 

protierozních opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Petr Kunc, IČ: 18864775, 

K Hladíkovu 250, 53006 Pardubice. 

 

Pásy o celkové rozloze 52 863 m2 se nachází v intenzivně zemědělsky využívané části extravilánu obce Svinčany. 

Realizace spočívá v založení trvalých travních porostů na orné půdě, trvale stabilizovaných výsadbou liniové 

a solitérní dřevinné vegetace. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě 

potenciální přirozené vegetace s cílem doplnit stávající porosty v okolí druhově pestrou směsí původních dřevin 



a zabezpečit hranice pozemků proti rozorávání a ochranu okolní půdy proti větrné erozi. Návrh vycházel také 

z potřeby zajistit multifunkční využití zemědělského půdního fondu a doplnění alespoň minimálního rozsahu trvalých 

(ekologicky stabilních, hodnotných) porostů v rámci plužiny obce. Mezi vysazené stromy patří nejvíce zastoupené 

dub zimní a buk lesní o počtu 316, respektive 298 ks, méně zastoupené stromy jsou např. bříza bělokorá, habr 

obecný, jírovec maďal, javor babyka, javor mléč, lípa srdčitá, lípa velkolistá, ořešák královský, topol osika, topol 

černý, třešeň ptačí a další. Keře použité k výsadbě jsou např. brslen evropský, dřín obecný, hloh jednoblizný, hloh 

obecný, kalina obecná a další. K výsadbě bylo celkem využito 977 ks stromů a 2931 ks keřů. 


