
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U 
 
NÁZEV:   
„Lokální biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Jedná se o krajinotvorný prvek. Biokoridor zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny  
a přispívá ke zvýšení biodiverzity rostlin a živočichů. Zároveň rozčlení zemědělskou 
půdu na menší plochy. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.049b/22TU049b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Trutnov 
ZÁMĚR: Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: SELLA & AGRETA s.r.o., T. G. Masaryka 620, 565 01 

Choceň, IČO 25935721 
DODAVATEL: Greensite s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno – Staré Brno, IČO 09171118 
MÍSTO REALIZACE: okres Trutnov, obec Libotov, katastrální území Libotov 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 282 363,30 Kč s DPH (včetně následné péče) 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 480 021,88 Kč (DPH nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: dokončení výsadeb 15.11.2022, dokončení následné péče 5.11.2025 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Návrh biokoridoru je řešen formou zatravnění s výsadbou linie ovocných stromů podél travnatého pruhu a výsadbou 

keřových remízů. Při jižním okraji biokoridoru byla vysázena přerušovaná linie listnatých stromů.  

Druhově jsou navrženy dřeviny odpovídající místním stanovištním podmínkám. 

Biokoridor je umístěn v bloku orné půdy. Délka biokoridoru je 764 m a šířka 15 m. Součástí je 3 m široký zatravněný 

přístupový pruh. Celková plocha biokoridoru je 1185 m2. 

Celkem bylo vysázeno 111 kusů stromů a 1568 kusů keřů.  

V rámci přípravných prací byla provedena plošná úprava a odplevelení stávající plochy. Bylo provedeno zatravnění 

travní směsí určenou pro extenzivní podmínky s nízkou úrovní ošetřování. 

Pro výsadbu byly použity sazenice stromů o velikosti 6-8 cm obvodu kmene v jednom metru výšky nebo výšky  

150 – 200 cm. Kotvení stromů bylo provedeno osazením do trojnožky.  

Keře jsou vysázeny ve skupinách. Jedná se o čtyři typy remízů, které jsou nepravidelně rozmístěny v ploše 

biokoridoru. 

Biokoridor je chráněn oplocenkou. V ploše biokoridoru jsou osazena bidla pro ptáky. 

Po realizaci biokoridoru je zajištěna následná péče o porosty po dobu tří let.  

 

  



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

   

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

   

STAV PO REALIZACI: 

   


