
Projektant Agroprojekt PSO spol. s r. o.

Umístění

V rámci KoPÚ Nenkovice bylo navrženo 
zatravnění a ozelenění dráhy soustře-
děného odtoku (IP1) s výsadbou pů-
vodních druhů stromů a keřů. Údolnici 
tvoří deprese jihozápadně od zástavby 
obce Nenkovice na parcelách 5493, 
5494 a 5495, která končí u polní cesty 
a voda z ní dále odtéká do Nenkovické-
ho potoka.

Aktuální pohled na lokalitu z leteckého 
snímku — Zdroj: ČÚZK

Lokalizace údolnice a retenční nádrže na to-
pografické mapě 1 : 10 000 — Zdroj: ČÚZK

Oboraný profil údolnice před založením porostu.— Zdroj: Dr. Ing. Marada

Profil údolnice po ozelenění — Zdroj: Dr. Ing. Marada
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Příklady dobré praxe Názor zadavatele

„Receptem, jak rozdělit je-
den velký půdní blok na dva 
menší a současně minima-
lizovat vodní a větrnou erozi 
včetně zadržení vody v drá-
ze soustředěného odtoku, je 
spolehlivě fungující zatrav-
něná a ozeleněná údolnice. 
Ozeleněná travní plocha je 
též ceněna myslivci a jinými 
návštěvníky trávícími volný 
čas v zemědělské krajině.“

Zatravnění a ozelenění 
údolnice u Nenkovic

Zatravněná údolnice na aktuálním ortofotu 
Zdroj: ČÚZK

Stav údolnice v říjnu 2015 — Zdroj: EKOTOXA



Zatravnění a ozelenění údolnice u Nenkovic

 Další informace na www.adaptan.net

4. etapa: Zajištění porostů
Kosení 2× ročně, zálivka, ochrana proti 
okusu, zdravotní a výchovný řez. 

Termíny
Projekt byl vytvořen v dubnu 2008, reali-
zace proběhla v letech 2010 až 2013.

Parametry opatření

Délka údolnice 700 m

Šířka travnatého pásu 25 m

Plocha travnatého pásu 1,8 ha

Vysazené stromy 54 ks

Vysazené keřové stromy 40 ks

Zálivka 6 870 m3

Mulč 80 m3

Náklady opatření 

—  Úprava terénu a realizace výsadeb
 420 493 Kč 
—  Následná údržba po dobu 3 let
 435 314 Kč
Celková cena vč. DPH 855 807 Kč

Popis technologie realizace

Proběhla výsadba travnatého pásu 
v šířce 25 m, dále pak dosadby původních 
druhů dřevin na orné půdě, které travna-
tý pás doplňují a vymezují, aby nedošlo 
k jeho rozorávání. Součástí interakčního 
prvku je travnatá polní cesta se stromo-
řadím.

1. etapa: Přípravy ploch pro další  
úpravy
Vyčištění ploch a odstranění bylinných 
porostů před zahájením stavby.

2. etapa: Úpravy ploch, založení 
bylinného patra
Po sklizni na pozemcích bylo provedeno 
zatravnění ploch, a sice porost s převa-
hou stínomilných druhů byl vyset mezi 
dřevinami a v jejich stínu, světlomilné 
druhy byly použity na osluněné ploše.

3. etapa: Výsadby
Proběhla výsadba prostokořenných vý-
pěstků v několika pásech se třemi řadami 
keřů se skupinami stromů. Na 10 stromů 
a stromovitých keřů bylo vysázeno 
50 podsadbových keřů. Mezi pásy dřevin 
jsou travnaté pásy umožňující pohyb se-
kaček v prvních letech po výsadbě. Proti 
plevelu bylo použito mulčování. 
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Jaká pozitiva záměr přinesl? 

Výrazná protierozní ochrana – údolnice 
umožní redukci erozních smyvů a zajistí 
velmi důležitou prevenci zazemňování 
Nenkovického potoka a nově vybudované 
retenční nádrže, zadržení vody v krajině 
a tím zlepší místní mikroklima, dále pod-
pora biodiverzity, obnova krajinné struk-
tury a krajinného rázu, rozšíření ÚSES. 

Čerpání dotací

Akce byla podpořena z OPŽP, priorita 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, opat-
ření Obnova krajinných struktur v rámci 
projektu CZ.1.02/6.3.00/10.07490.

—  Celkové uznatelné náklady 707 155 Kč
—  Příspěvek EU  601 082 Kč
—  Finanční prostředky  

ze státních fondů  106 073 Kč

Profil údolnice po zapojení porostu. Prvek velmi dobře stabilizuje okolní rozlehlé bloky orné půdy. Říjen 2015 — Zdroj: Dr. Ing. Marada

Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015 je financován z fondu EHP pro období 2009 – 2014. 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


