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Dosadba   biokoridoru   “Nad   Kuchyňkou”  
 

Popis   projektu   
V  blízkosti  města  Písku  vede  biokoridor  nadregionálního        
významu   
Projekt  je  zaměřen  na  zachování  biodiverzity  (tzn.  druhové         
různorodosti)  a  podporu  života  hmyzích  společenstev  v  okolí         
města  Písek.  Vybraná  lokalita  spadá  do  biokoridoru        
nadregionálního  významu,  ale  aktuálně  je  na  hranici        
životaschopnosti  vzhledem  k  nepříznivým  podmínkám  pro       
rozmnožující  se  dřeviny.  Naším  cílem  je  za  pomocí  vhodně          
vybraných  druhů  dřevin  a  terénních  úprav  podpořit  stávající         
procesy   v   oblasti.   
Biokoridor  jako  takový  je  důležitý  z  hlediska        
stabilizačně-ekologické  funkce,  umožňuje  hmyzu  i  ptactvu       
nerušené  rozmnožování  a  větší  zvěři  pak  přechod  do  dalších          
oblastí.  Přestože  se  jedná  o  velmi  jedinečná  a  cenná  místa           
není  problematika  těchto  prostor  známá,  proto  zde  vidíme  i          
velkou  potřebu  edukace.  Navrhujeme  také  vytvoření       
informačního   panelu   o   biokoridoru   a   jeho   obyvatelích.   

Cíle   projektu   
- zachování   a   rozvoj   biodiverzity   oblasti,  
- podpora   funkce   biotopu,   
- vytvoření  nových  hmyzích  sídlišť,  prostor  pro  vývoj  a         

rozmnožování   hmyzu,  
- možnost   rozvoje   ptačích   hnízdišť,   cest   pro   zvěř,   
- ekologicko-stabilizační   funkce,  
- podpora   USES   nadregionálního   významu,   
- rozvoj  komunitního  smýšlení  (komunitní  sázení,  příprava       

prostoru   atd.),  
- podpora   přirozeného   rázu   krajiny,  
- oblast   zadržování   vody   v   krajině   terénními   úpravami  

(svejly,   protisvahy)   v   blízkém   okolí   města.  

Navrhovaná   opatření  
- výsadba   stromů,   zmlazení   oblasti   vhodnými   dřevinami,  
- zdravotní   ošetření   stávajících   stromů,   
- zachování   druhové   rozmanitosti   rostlin,  
- instalace   hmyzovišť   přírodního   rázu,  
- mírné  terénní  úpravy  pro  podporu  nově  vysázených        

stromů.  
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Dosadba   biokoridoru   “Nad   Kuchyňkou”  
 

Lokalita   

OBR.   01:   Umístění   lokality   vzhledem   k   pozici   města.  

Lokalita  Na  Kuchyňce  s  se  sadem  na        
vrchu  Na  cvičišti  se  nachází  na       
severozápadním  okraji  města  Písek,  na      
Pražském  Předměstí  nedaleko  sídliště     
Portyč.  Ze  západu  je  vymezena  lokální       
komunikací  Na  Statku  vedoucí  do      
Purkratic,  z  jihu  je  ohraničena  silnicí  třetí        
třídy   ve   směru   na   Topělec.   

Zájmové  území  se  rozkládá  na      
prudkém  jižním  svahu  a  v  okolí  vrcholu  Na         
Cvičišti  (392  m.n.m.).  Okolní  plochy  jsou       
obhospodařovány  jako  orná  půda.     
Východně  od  zájmové  lokality  se  nachází       
remíz  vysazený  na  jaře  roku  2019.  Sad        
pokračuje  mezí  s  keři  a  stromy  až  ke         
komunikaci   vedoucí   od   silnice   k   BAKu.  

 
Prostor  sadu  je  součástí     

NADREGIONÁLNÍHO  BIOKORIDORU .   
Celá  tato  oblast  má     
ekologicko-stabilizační  funkci a  také  je      
SOUČÁSTÍ  ÚSES  NADREGIONÁLNÍHO    
VÝZNAMU (územní  systém  ekologické     
stability),  je  tedy  jako  takový  velmi  cennou        
součástí  dlouhodobé  strategie  péče  o      
faunu   a   flóru   v   rámci   celé   ČR.  

OBR.   02:   Výsek   z   územního   plánu   města,   lokalita   je   součástí  
nadregionálního   koridoru.  
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Stávající   stav   

 

 

OBR.   03,   04,   05,   06:   Fotodokumentace   stávajícího   stavu   oblasti.   

 
V  současnosti  se  na  zájmovém  území       

rozkládá  ovocný  sad  s  letitými  ovocnými       
stromy  (především  třešně)  s  příměsí      
listnatých  dřevin  (dub)  a  keřů  (střemcha).       
Jelikož  se  jedná  o  staré  jedince  a  sad  by  v           
blízké  budoucnosti  mohl  přestat  plnit  svoji       
funkci,   je   nutné   tuto   oblast   obnovit.   

Přestože  byly  v  minulosti  tyto  snahy       
již  realizovány,  nebyly  zcela  úspěšné      
vzhledem  ke  specifickým  podmínkám     
oblasti.  Lokalita  je  pro  dopravu  špatně       
přístupná,  takže  častá  zálivka  není      
možná.   

Vhodnými  terénními  úpravami  (svejly,     
protisvahy)  a  výběrem  mladých  stromků      
(kontejnerované,  do  3  let)  chceme  tuto       
bilanci   změnit.   
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Navrhovaná   opatření   

 
OBR.   07,   08:   zakreslení   navrhovaných   úprav,   viz.   dokumentace   
 

 
 

Vzhledem  k  již  zajímavé  skladbě      
rostlin  i  hmyzu  převažuje  snaha  o       
zachování  rázu  a  nenarušování  již      
vytvořeného   ekosystému.   

Dosadba  je  navržena  ve  skladbě      
podobné  již  stávajícím  stromům,  k      
dosadbě  jsou  vybrány  odolné  dřeviny      
vhodné  do  této  lokality.  Vysazovány  budou       
mladé  výpěstky,  pro  které  je  jednodušší       
zakořenit.   

Úspěšnost  zakořenění  sazenic  bude     
podpořena  vhodnými  terénními  úpravami,     
které  budou  realizovány  v  minimálním      
měřítku  pro  účely  podpory  uchování  vody       
v   oblasti.   

Součástí  navrhovaných  opatření  je     
také  výstavba  suché  zídky  (haldy),  jejíž       
cílem  je  ochránit  oblast  před  poryvy  větru        
a  erozí,  ale  také  přistínit  kořeny  stromů,        
udržet  vlhkost  a  vytvořit  nová  hnízdiště       
pro   hmyz.   

Dosázen  bude  prostor  sadu  a  meze,       
která   vede   do   sadu   od   přístupové   cesty.  
 

Opatření   
 
- pyrotechnický   průzkum   oblasti   (za   pomoci   dobrovolníků,   detektor   kovů),  
- dosadba   sadu   dřevinami,   
- výsadba   liniové   vegetace   meze,  
- dodání   živin   hnojivem,  
- terénní   úpravy,  
- sběr   kamene   (komunitně),   stavba   suchých   kamenných   zídek   (komunitně),   
- edukační   panel   (zejména   zaměřený   na   edukaci   o   biokoridorech   a   důležitosti   hmyzu),  
- terénní   úpravy.   
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Rozpočet   
 
Celková   cena   projektu   včetně   následné   péče   po   dobu   5   let   činí   679   274,64   Kč.   
 
Výsadba   stromů   v   těžce   přístupné   oblasti  

Při   výsadbě  ks  Kč/ks  Kč   celkem  

Stromek   sazenice   do   3   let,   VK  49  -  -  

-   ovocné   stromy  30  500,00   Kč  15   000,00   Kč  

-   ořech  3  660,00   Kč  1   980,00   Kč  

-   keře  8  200,00   Kč  1   600,00   Kč  

-   myrobalán,   švestky  8  450,00   Kč  3   600,00   Kč  

výsadba   -   komunitně  49  0,00   Kč  0,00   Kč  

hydrogel   pro   zadržování   vláhy  49  270,00   Kč  13   230,00   Kč  

lemy   aquamax   reservoar  41  350,00   Kč  14   350,00   Kč  

kůly   ke   stromům,   vč.   rozpěr  41  98,00   Kč  4   018,00   Kč  

úvazky   ke   kůlům  41  20,00   Kč  820,00   Kč  

vyvazovací   materiál  41  36,00   Kč  1   476,00   Kč  

Pletivo  41  35,00   Kč  1   435,00   Kč  

mulčovací   kůra   100   l   /strom  49  200,00   Kč  9   800,00   Kč  

hnojivo  1  3   000,00   Kč  3   000,00   Kč  

doprava   materiálu  1  6   000,00   Kč  6   000,00   Kč  

Zapůjčení   nářadí   -   zapůjčeno   od  
Sázíme   stromy   z.ú.  1  0,00   Kč  0,00   Kč  

ošetření   starých   vzrostlých   stromů  62  2   000,00   Kč  124   000,00   Kč  

terénní   úpravy   (odhad)  1  10   000,00   Kč  10   000,00   Kč  

sběr   a   doprava   kamene   -   ve   spolupráci  
s   Statek   Dobešice  1  0,00   Kč  0,00   Kč  

informační   tabule  1  9   000,00   Kč  9   000,00   Kč  

pronájem   detektoru   kovů  1  1   500,00   Kč  1   500,00   Kč  

celkem  220   809,00   Kč  

DPH   21%  46   369,89   Kč  

Cena   včetně   DPH  267   178,89   Kč  
TAB.   01:   Detailní   rozpočet   výsadby   
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Dlouhodobá   péče  ks  částka  1   rok  5   let  

Zálivka   stromů   (60l   na   strom,   5,4m3;  
15x/rok)  15  2   241,00   Kč  33   615,00   Kč  168   075,00   Kč  

Doplnění   mulčovací   kůry   (10m3   za  
rok)  1  10   000,00   Kč  10   000,00   Kč  50   000,00   Kč  

Údržba   stromů   (střih,   3x   během   5let)  49  500,00   Kč  24   500,00   Kč  73   500,00   Kč  

celkem  68   115,00   Kč  291   575,00   Kč  

DPH   21%  14   304,15   Kč  61   230,75   Kč  

Cena   včetně   DPH  82   419,15   Kč  352   805,75   Kč  
 
TAB.   02:   Rozpočet   následné   péče   (   1   a   5   let)  
 
 

 
 
Celková   cena  bez   DPH  s   DPH  množství  bez   DPH  s   DPH  

Výsadba  220   809,00   Kč  267   178,89   Kč  1  výsadba  220   809,00   Kč  267   178,89   Kč  

Následná   péče  68   115,00   Kč  82   419,15   Kč  5  let  340   575,00   Kč  412   095,75   Kč  

Celkem  561   384,00   Kč  679   274,64   Kč  

 
TAB.   03:   Celkový   rozpočet   projektu   
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Výkresová   část   -   náhled  
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Obr.   07:   Výkres   dosadby   bývalého   sadu   
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Obr.   08:   Výkres   dosadby   meze  
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