
           Projekt A Rocha a biokoridor farmáře Netíka – I. Etapa        

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Ochrana přírody a krajiny – 21ZPD04 

Termín realizace: od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2022

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení biodiverzity a propustnosti krajiny pro organismy v okolí obce Dobré.

Odůvodnění a přínos KHK

Obecný důvod: vytvoření podmínek v krajině pro ohrožené polní druhy ptáků a živočichů a jejich 
migraci.

Popis situace: 

A Rocha několik let spolupracuje na vzniku mokřadně-lučního biokoridoru místního farmáře Jiřího 
Netíka. V letech 2020 proběhla teoretická příprava, plánování týmu A Rocha a Jiřího Netíka a 
následující dva roky 2021-2022 jsme se jako tým AR prakticky zapojovali do několika aktivit. Jednalo 
se tedy zejména o tyto práce:

- Výsev květnaté louky 

- Vysazování keřů 

- Výsadba stromků 

- Stavby oplocenek proti okusu zvěře /zabudování kůlů a vyvazování pletiva/

- Organizace části těchto aktivit ve spolupráci se ZŠ v Dobrém a dětmi z našich přírodovědných 
klubů.

- Vyvěšování ptačích budek v okolí centra

Biokoridor je tvořen keřovým a stromovým pásem a lemuje systém řady vzájemně propojených 
rybníčků a tůní. Sledujeme postupně rozvíjející se biodiverzitu tohoto živého pásu. V lokalitě se nově 
vyskytují ve větší hustotě polní ptáci, jako je strnad obecný, strnad luční. Ale i uměle vypuštěný 
bažant. Do budoucnosti počítáme s dalším obohacením a rozvojem této lokality. 

Rozpis aktivit

Duben 2021 - říjen 2022 nákup materiálu, realizace prací (výsadba stromů a keřů, stavba oplocenek, 
výsev bylin, vyvěšování ptačích budek). 

Listopad 2022 ukončení projektu, závěrečná zpráva, vyúčtování projektu.

Partneři projektu

ZŠ Dobré, farmář Jiří Netík a jeho zaměstnanci, děti z přírodovědných klubů, dobrovolníci

Účelem projektu

je zvyšování biodiverzity a propustnosti krajiny pro organismy. Pro tento účel významně pomohla 
dotace k nákupu semen bylin, keřů, stromů, pletiva, ptačích budek, krmiva pro ptáky.

Celkové náklady projektu: 99 087 Kč

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem: 74 000 Kč


