
Pořadové číslo:   BK 2a, 2b Katastrální území:   Olbramice
Název:   biokoridor BK 2a, biokoridor BK 2b Mapový list:   24 - 21 - 15
Ekologický význam: Biogeografický význam:   
EVKP - ekologicky významný krajinný prvek
EVKC - ekologicky významný krajinný celek
EVKO - ekologicky významná krajinná oblast
EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo

L  -  lokální  
R  -  regionální
NR  -  nadregionální

Geobiocenologická typizace:   (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada)   Rozloha:   
STG:    3,A/B,3      3,B,3 BK 2a -  660 m 

BK 2b - 1250 m
Číslo sosiekor. biochory:   
3.21.3

Stručná charakteristika:   
Stávající funkční biokoridory procházejí stabilní lesnatou krajinou na východě 
fie‰eného území.

Návrh opatfiení:   
Ve stfiední části BK 2b je nutno zahustit stávající pfievážně travnatou mez v 
délce asi 100m dfievinami dle pfiíslu‰né STG.
Zachování a ochrana stávajícího stavu.

Parcelní číslo:   Kultura:   
Uživatel:   Mapovatel, rok:   
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   Stupeň ekologické stability:   3,4,5



Pořadové číslo:   BC 2 Katastrální území:   Olbramice
Název:   biocentrum BC 2 Mapový list:   Olbramice
Ekologický význam: Biogeografický význam:   
EVKP - ekologicky významný krajinný prvek
EVKC - ekologicky významný krajinný celek
EVKO - ekologicky významná krajinná oblast
EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo

L  -  lokální  
R  -  regionální
NR  -  nadregionální

Geobiocenologická typizace:   (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada)   Rozloha:   
STG:    3,A/B,3      3,B,3 7 ha

Číslo sosiekor. biochory:   
3.21.3

Stručná charakteristika:   
Vymezené stávající funkční biocentrum reprezentující normální hydrickou fiadu 
a stfiedně bohatou až omezenou trofickou fiadu. 
Stromové, kefiové i bylinné patro odpovídá daným STG.

Návrh opatfiení:   
Zachování a ochrana stávajícího stavu.

Parcelní číslo:   Kultura:   
Uživatel:   Mapovatel, rok:   
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   Stupeň ekologické stability:   5



Pořadové číslo:   BK 2a, 2b, 2c Katastrální území:   Olbramice, Krakovec
Název:   biokoridor BK 2a, biokoridor BK 2b, biokoridor BK 2c Mapový list:   24 - 21 - 15
Ekologický význam: Biogeografický význam:   
EVKP - ekologicky významný krajinný prvek
EVKC - ekologicky významný krajinný celek
EVKO - ekologicky významná krajinná oblast
EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo

L  -  lokální  
R  -  regionální
NR  -  nadregionální

Geobiocenologická typizace:   (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada)   Rozloha:   
STG:    3,A/B,3      3,B,3 BK 2a -  660 m         BK 2c - 330 m

BK 2b - 1250 m
Číslo sosiekor. biochory:   
3.21.3

Stručná charakteristika:   
Stávající funkční biokoridory procházejí stabilní lesnatou krajinou na západě 
fie‰eného území.

Návrh opatfiení:   
Ve stfiední části BK 2b je nutno zahustit stávající pfievážně travnatou mez v 
délce asi 100m dfievinami dle pfiíslu‰né STG. Je navrženo roz‰ífiení meze 
na požadovanou ‰ífiku lokálního biokoridoru.
Zachování a ochrana stávajícího stavu.

Parcelní číslo:   Kultura:   
413/1,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,44, 65, 66; 401; 371/1,2,3,4,5; 
341/1,2,3,4,5,6,7,8,9,17 - LPF, k.ú. Olbramice
391 - ostatní plocha, k.ú. Olbramice
373, 360/1, 356 - ZPF, k.ú. Olbramice
662/2,3 - LPF, k.ú. Krakovec
Uživatel:   Mapovatel, rok:   
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   Stupeň ekologické stability:   3,4,5



Pořadové číslo:   BK 2a, 2b, 2c Katastrální území:   Olbramice
Název:   biocentrum BC 2 Mapový list:   24 - 21 - 15
Ekologický význam: Biogeografický význam:   
EVKP - ekologicky významný krajinný prvek
EVKC - ekologicky významný krajinný celek
EVKO - ekologicky významná krajinná oblast
EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo

L  -  lokální  
R  -  regionální
NR  -  nadregionální

Geobiocenologická typizace:   (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada)   Rozloha:   
STG:    3,A/B,3      3,B,3 7 ha

Číslo sosiekor. biochory:   
3.21.3

Stručná charakteristika:   
Vymezené stávající funkční biocentrum reprezentující normální hydrickou fiadu 
a stfiedně bohatou až omezenou trofickou fiadu. 
Stromové, kefiové i bylinné patro odpovídá daným STG.

Návrh opatfiení:   
Zachování a ochrana stávajícího stavu.

Parcelní číslo:   Kultura:   
375/1,2,3,4,5,6,7,8,9,11; 
413/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 - LPF k.ú. 
Olbramice

Uživatel:   Mapovatel, rok:   
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   Stupeň ekologické stability:   5
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