
 

            
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Hlavním cílem realizace projektu je zajištění základních podmínek pro dlouhodobé 
udržení a posílení ekologické stability v území, jakožto jedné ze základních 
přirozených mimoprodukčních funkcí krajiny. Vytvořením biokoridoru je umožněn 
rozvoj přirozených, především rostlinných společenstev, jejichž druhová skladba 
odpovídá místním stanovištním podmínkám. Vybudování dotčeného krajinného 
prvku současně umožňuje migraci živočišných druhů. Cílem projektu je obnovení 
rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev a příznivé 
působení na okolní méně ekologicky stabilní části krajiny. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/137.022b/21LB022b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Liberec 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968, Převrátilská 330, 39001 Tábor  
DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 
MÍSTO REALIZACE: Okres Liberec, Obec Dětřichov, Katastrální území Dětřichov u Frýdlantu 
CELKOVÉ VÝDAJE: 778 723,50 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 593 573,14 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 1.6.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2024 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálního skladebného prvku ÚSES v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu, 

konkrétně části biokoridoru LBK 35 „K ptačímu vrchu“, 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 M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968, Převrátilská 330, 39001 Tábor. 

 

Biokoridor se nachází v severní části k.ú. u Ptačího vrchu na pozemkách s p. č. 2102, 2095, 2093 a 2306. Biokoridor 

začíná u napojení cesty C3 na C5, kde navazuje na stávající zeleň tvořenou převážně jasany, javory a duby. 

Realizovaný biokoridor p šířce okolo 16 m je veden k severu podél cesty C3 a C27, přičemž končí po 400 metrech u 

vodojemu napojením na stávající biokoridor.  



 

V rámci projektu byla realizována výsadba 294 ks stromů a keřů, konkrétně jasan ztepilý (10 ks), dub letní (7 ks), 

jeřáb ptačí (9 ks), olše lepkavá (8 ks), jabloň lesní (20 ks), třešeň ptačí (17 ks), hloh obecný (65 ks), trnka obecná 

(84 ks), růže šípková (18 ks), líska obecná (35 ks) a krušina olšová (21 ks). 

 

Součástí projektu je následná 3letá péče o vysazené dřeviny spočívající zejména v odplevelování, odstraňování 

suchých a poškozených částí rostlin a výmladků z podnoží. Součástí péče je také kontrola funkčnosti ukotvení, 

kontrola napadení chorobami a škůdci a zálivka dle potřeby.  

 


