
    

                   

 
Ú D A J E   O  P R O J E K T U: 
 
NÁZEV: 
„Realizace lokálních biocenter BC 4  a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. 

Rostoklaty“ 

HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Cílem realizace lokálních biocenter je zvýšení diverzity a ekologické stability krajiny, zlepšení potravních 
a krytových možností živočichů a zvýšení výměry rozptýlené zeleně a travnatých ploch v intenzivně 
zemědělsky využívaném území. Dojde ke zvýšení druhové rozmanitosti jak rostlin, tak i živočichů v 
řešeném území. Větší podíl ploch zeleně podpoří zadržování vody v krajině a zlepší mikroklima v řešeném 
území. Zvýší se estetická hodnota krajiny. 
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ANOTACE, POPIS:   
Předmět projektu je:  Realizace lokálních biocenter BC 4  a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty . 
Biocentrum BC 4 v k.ú. Nová Ves II. je zakládáno nově, na orné půdě v sousedství Štolmířského potoka. LBC splňuje 
požadavek minimální rozlohy dle platné metodiky vymezování ÚSES (3 ha). Navazující biokoridor BK 13 - Štolmířský 
potok - je pozemkově vymezen, vytyčen a v současné době ponechán jako přírodní plocha ladem. Terénní úpravy 
zahrnují hloubení tůně rozsahu 375 m2, hl. max. 1,5 m p.t., a rozprostření výkopové zeminy na pozemku. Vegetační 
úpravy zahrnují zatravnění, výsadby poloodrostků stromů a keřů lesnickým způsobem a výsadbu vysokokmenů 
sadovnickým způsobem včetně následného dvouletého zajištění zeleně . V rámci realizace  je navrženo vybudování 
mokřadu - hloubené tůně, celoplošné (protierozní) zatravnění a výsadby dřevin na orné půdě a následné zajištění 



zeleně. Pozemky určené pro výsadbu se nachází v extravilánu obce Rostoklaty, osady Nová Ves II, v návaznosti na 
stávající areál ČOV. Celková rozloha řešeného území činí 31120 m2. Biocentrum BC 6   v k. ú. Nová Ves II.  je 
zakládáno nově, na orné půdě v sousedství Štolmířského potoka. Projekt řeší založení pouze dílčí části LBC - 
rozšíření na min. rozlohu 3 ha bude řešeno v budoucí KoPÚ na k.ú. Limuzy. BC 6 navazuje na již realizovanou (2013) 
výsadbu biokoridoru BK 13. Lokalita biocentra BC 6 leží přibližně 1600 m jihozápadně od zastavěné části osady 
Nová Ves II.. Navrženy jsou terénní úpravy (vyhloubení tůně a navršení zemní hrázky z výkopku), celoplošné 
zatravnění a výsadby dřevin na orné půdě a následné zajištění zeleně. Terénní úpravy zahrnují skrývku a 
rozprostření ornice, hloubení jam bez nutnosti zapažení. Vegetační úpravy zahrnují zatravnění, výsadby 
poloodrostků stromů a keřů lesnickým způsobem a výsadbu vysokokmenů sadovnickým způsobem, včetně 
následného  dvouletého zajištění zeleně. Pozemek pro výsadbu  se nachází v extravilánu obce Rostoklaty, osady 
Nová Ves II. Celková rozloha řešeného území činí 14400 m2. Lokální biocentrum BC 2A    v k. ú. Rostoklaty je 
zakládáno nově, na orné půdě v sousedství Týnického potoka (občasná vodoteč). LBC, při započtení funkční části 
(remíz a mokřad podél železnice)  splňuje požadavek minimální rozlohy dle platné metodiky vymezování ÚSES (3 
ha). Navazující biokoridor - Týnický potok - je pouze pozemkově vymezen, v současné době je využit jako orná půda. 
V rámci realizace  je navrženo celoplošné zatravnění (částečně i druhově bohatou bylinnou směsí), výsadby dřevin 
a následná povýsadbová péče. Pozemek pro výsadbu  se nachází v extravilánu obce Rostoklaty, na pravém břehu 
Týnického potoka. Celková rozloha řešeného území činí 20218 m2. 

 
F O T O D O K U M E N T A C E 
 - STAV PŘED REALIZACÍ: 
BC 4 Nová Ves II.                                                 BC 6 Nová Ves II. 

             
                                                                          STAV ukončení výsadeb: 
BC 2A Rostoklaty                                             BC 4 Nová Ves II.    

          
 

BC 6 Nová Ves II.                                                        BC 2A Rostoklaty    

       


