
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 a realizace HPC4 
v k.ú. Břežany II“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Realizované prvky byly navrženy jako funkční součást ÚSES s prvořadým cílem 
zlepšení stavu životního prostředí a posílení ekologické stability krajiny. Výsadby 
vegetace mají dále krajinotvornou funkci. Na základě tzv. okrajového 
(ekotonového) efektu lze též očekávat kladný vliv výsadeb na výnos okolní 
zemědělské půdy (zlepšení mikroklimatu a rovnoměrnější rozložení sněhových 
srážek). 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/137.018b/21KO018b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Kolín 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
GEOVAP s r. o., IČ: 15049248, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
DODAVATEL: Školky Montano spol. s r.o., IČ: 47546131, Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem  
MÍSTO REALIZACE: Okres Kolín, Obec Břežany II, Katastrální území Břežany II 
CELKOVÉ VÝDAJE: 5 818 273,08 Kč Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 836 725,15 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 25.8.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.11.2024 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálních skladebných prvků ÚSES v katastrálním území Břežany II, konkrétně 

biokoridorů LBK 7/13-13-18 a LBK 11/13-13-18 a biocentra LBC 3/13-13-18, které jsou v souladu se schváleným 

návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl rozpracován 

v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma GEOVAP s r. o., IČ: 15049248, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 

Pardubice.  

 

Biokoridor LBK 7/13-13-18 leží v extravilánu severně od obce, kde navazuje na stávající zástavbu. Je veden 

po severním svahu, "obchvatem" zastavěného území obce, dále se přimyká k trase Týnického potoka a navazuje 

na jeho nivu. V rámci biokoridoru, který byl založen na ploše 12 964 m2, bylo vysazeno celkem 2 356 ks dřevin. 

 

Biokoridor 11/13-13-18 navazuje na LBK 7/13-13-18, vede k východu, kde je rozdělen cestou HPC2, podél které 

vede k jihu a napojuje se na lokální biocentrum LBC 3/13-13-18. Třetí část biokoridoru vede od biocentra podél 

katastrální hranice ke stávajícímu biocentru BC2, kde končí. Jeho celková délka činí 1 027 m a je v něm vysazeno 

4 092 ks dřevin.  

 

Biocentrum LBC 3/13-13-18 nacházející se východně od intravilánu obce zabírá po rozšíření o 0,9395 ha v rámci 

projektu plochu 4,7 ha. K výsadbě bylo využito 2 354 ks dřevin. 

 



Projekt představuje vegetační úpravy, které zahrnují zatravnění, výsadby poloodrostků stromů a keřů lesnickým 

způsobem a výsadbu vysokokmenů sadovnickým způsobem včetně následné tříleté péče v rámci všech 3 prvků 

ÚSES. 

 

V rámci výsadby byly použity následující stromy: dub zimní, buk lesní, habr obecný, dub letní, lípa srdčitá a řada 

dalších. Výsadba keřů byla provedena z druhů: dřín obecný, hloh jednoblizný, kalina obecná, líska obecná, ptačí zob 

obecný, růže šípková, svída krvavá, zimolez pýřitý a další. 

 

F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

                

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

    

 


