
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace biokoridoru IIBK3 v k.ú. Dvory u Nymburka“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem realizace opatření je zejména zvýšení biodiverzity v intenzivně zemědělsky 
obhospodařované krajině. Dojde k obohacení krajiny původními druhy a vytvoření 
příhodného prostředí pro život živočichů. Součástí vybudování krajinných prvků je 
také schopnost migrace druhů v lokalitách, umožňující vytvoření pevných vazeb, 
zaručující větší ekologickou stabilitu území. Skrze navržené vegetační prvky bude 
docházet také k většímu zachycení a využívání srážkové vody v krajině spolu se 
zlepšením místního mikroklima. Ve větrném období budou stromy a keře narušovat 
a zmírňovat poryv větru a sníží riziko přesunu půdních částic, který má jinak 
destabilizační vliv na krajinu. Navrhovaná opatření zvyšují ekologickou stabilitu 
území spolu se zvyšujícím se estetickým potenciálem území v krajině. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálního skladebného prvku ÚSES v katastrálním území Dvory u Nymburka, 

konkrétně biokoridoru IIBK3, který je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh 

opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma 

ATELIER FONTES, s.r.o., IČ: 63486466, Křídlovická 19, Brno 603 00. 

 

Realizovaný prvek plánu společných zařízení byl navržen jako přírodě blízké opatření, jehož cílem je přispět 

k ekologické stabilitě intenzivně zemědělsky využívané krajiny.   

 

Výsadby v rámci biokoridoru jsou členěny do 11 oddělených segmentů. Ve výsadbách se uplatní celkem 8 druhů 

stromů a 8 druhů keřů, jedná se o autochtonní druhy dřevin. Umístění jednotlivých druhů v rámci segmentů respektuje 

ekologické nároky dřevin.  

 



Mezi navržené keře patří: svída krvavá (Cornus sanguinea), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), hlohy 

(Crataegus sp.), slivoň trnka (Prunus spinosa), dřín obecný (Cornus mas), růže šípková (Rosa canina), ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare) a brslen evropský (Euonymus europaeus). Stromové patro navrženého biokoridoru 

budou tvořit následující druhy: dub zimní (Quercus petraea), lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus 

betulus), javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), třešeň ptačí (Prunus avium), jabloň lesní 

(Malus sylvestris) a hrušeň planá (Pyrus pyraster). 

 

Výsadba dřevin bude doprovázena celoplošným výsevem bohatou travní směsí, přičemž cílem osetí je stabilizovat 

vláhové poměry na stanovišti, přispět k potlačení plevelů, vytvořit žádoucí drn a snížit erozní ohrožení pozemku. 

 

Opatření podpoří především ekologické funkce a vazby zdejší krajiny, vzhledem k charakteru krajiny (plochá, 

bezlesá) bude biokoridor částečně fungovat i jako větrolam a v neposlední řadě bude opatření svým charakterem 

plnit i funkci krajinářskou a estetickou.  
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