
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Větrolamy VTL1 a VTL2 v k. ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem realizace větrolamů je zvýšení půdoochranné funkce, podpora výskytu 
původních dřevinných společenstev a posílení ekologické hodnoty krajiny.  
Větrolamy budou založeny jako ekosystémy na orné půdě. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.076b/22LN076b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Louny 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Alena Burešová, IČ: 68268912, 

Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí 
DODAVATEL: UNILES, a.s., IČ: 47307706, Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk 
MÍSTO REALIZACE: okres Louny, obec Libčeves, katastrální území Sinutec a Jablonec u Libčevsi 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 498 777,78 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 406 133,40 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 11.3.2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2025 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je založení nových větrolamů VTL1 a VTL2 na pozemcích parc. č. 232, 235 v k. ú. Sinutec 

a parc. č. 458 v k. ú. Jablonec u Libčevsi. Jedná se o pás dlouhý 1574 m a široký 7 m na jihozápadním okraji obce 

Libčeves, na rozhraní okresů Louny a Most. Nové ekologické prvky navážou na pás krajinné zeleně podél hranice 

se sousedním katastrálním územím Odolice a na stávající stromy podél silnice II/249.  

 

Větrolam VTL1 bude založen na pozemku parc. č. 232 v k. ú. Sinutec, vede ze dvou třetin podél pásu zeleně na 

okraji sousedního katastru a z jedné třetiny vede podél silnice II/249. Větrolam VTL2 je pokračováním větrolamu 

VTL1 podél silnice, bude založen na pozemku parc. č. 235 v k. ú. Sinutec a parc. č. 458 v k. ú. Jablonec u Libčevsi. 

Větrolamy budou založeny jako jednořadé s keřovou výsadbou v místech, kde je stávající stromořadí podél silnice 

nebo jako dvouřadé v místech, kde v současné době stromy nejsou. Výsadba dřevin podél silnice bude dočasně 

chráněna proti poškození okusem zvěře drátěným oplocením, v části větrolamu podél pásu zeleně budou stromy 

chráněny individuálně chráničkou kmene. Plocha pozemků bude celoplošně zatravněna. Druhová skladba vychází 

ze stanovištních poměrů a ze skladby přírodních společenstev. Jako kosterní dřeviny budou vysázeny dub zimní 

(Quercus petraea), javor mléč (Acer platanoides), třešně (Prunus avium) a jabloně (Malus domestica). V příměsi 

budou babyky (Acer campestre), mahalebky (Prunus mahaleb), habry (Carpinus betulus), břízy (Betula pendula). 

Keřový podrost bude tvořen z lísky (Corylus avellana), svídy (Swida sanguinea) a dřínu (Cornus mas).  

Celková plocha obou větrolamů má výměru 10917 m2 a délku 1574 m. Celkem bude vysazeno 1950 ks dřevin, z toho 

419 stromů a 1531 keřů.   



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

  

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  

 

 


