
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„LBK8 a LBK9 v k.ú. Velké Bílovice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem navržených prvků je sloužit primárně pro účely ochrany přírody a krajiny.  
Navrženými úpravami má být zvýšena ekologická stabilita území a kompenzovány 
nežádoucí změny v krajině a zároveň mají být zlepšeny podmínky ochrany 
zemědělsky využívané půdy proti větrné erozi a zajištěno zlepšení vodního režimu 
a mezoklimatických poměrů v bezprostředním okolí řešeného prvku. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/137.002b/21BV002b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Břeclav 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
Agroprojekt PSO s.r.o., IČ 26954834, Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno 
DODAVATEL: FLORSTYL s.r.o., IČ 60731346, Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice  
MÍSTO REALIZACE: Okres Břeclav, Obec Velké Bílovice, Katastrální území Velké Bílovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 6 209 967,01 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 834 395,61 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 10.9.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25.11.2024 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálních skladebných prvků ÚSES v katastrálním území Velké Bílovice, konkrétně 

lokálních biokoridorů LBK8 a LBK9, 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 Agroprojekt PSO s.r.o., IČ 26954834, Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno. 

 

LBK8 je navržen na pozemku 1241/681 o délce 599 m, šířce 15 m a výměře 12 444 m2. LBK9 zabírá na pozemcích 

6371/41 a 6371/47 s šířkou 15 m a délkou 1892 m celkem plochu 28 889 m2. Biokoridory se nachází při hranici 

katastrálního území v jižní části k.ú. Velké Bílovice. 

 

V případě LBK8 bude v místě ochranného pásma plynovodu, obdobně u LBK9 v místech křížení plynovodu, 

ropovodu nebo elektrického vedení upřednostňována výsadba keřů, nebo budou založeny luční porosty. Základem 

bylinného patra bude krycí porost trav s převahou suchomilných až mezotrofních druhů (směs kostřavy červené 

dlouze výběžkaté 45%, kostřavy červené trsnaté 30%, kostřavy drsnolisté 15%, lipnice luční 9% a psinečku 

tenkého 1%). 

 

Výběr dřevin byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené lokalitě a s ohledem 

na půdní a klimatické podmínky dané lokality. Základem výběru byly dřeviny odpovídající STG 1 BD 3 Ligustri-

querceta (doubravy s ptačím zobem).  

 



K výsadbě byly použity následující listnaté stromy s baly do skupin: javor mléč (Acer platanoides) 140 ks, habr 

obecný (Carpinus betulus) 220 ks, třešeň ptačí (Prunus avium) 80 ks, dub zimní (Quercus petraea) 480 ks, jeřáb 

břek (Sorbus torminalis) 150 ks a lípa malolistá (Tilia cordata) 430 ks. Navrženy byly dále keře a stromovité keře 

do skupin, např. javor babyka (Acer campestre) a hloh jednosemenný (Crateagus monogyna), o celkovém počtu 

870 ks. Mezi další použité dřeviny patří keře podsadbové, zejména svída obecná (Cornus sanguinea) a ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare) a keře výplňové, tj. brslen evropský (Euonymus europaea), líska obecná (Corylus 

avellana) a kalina tušalaj (Viburnum lantana). K výsadbě bylo využito 13 600 ks podsadbových a výplňových keřů. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  

 

 

 


