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Zastavitelné plochy respektují 
principy stávajícího sídla a vhodně 
doplňují mezery dle historických 
podkladů. 

Plocha veřejné zeleně je vhodná 
pro menší obecní hřiště a setkávání 
obyvatel.

Obec Liběšice počítá se stavbou 
vodovodu, nikoliv s centrální ka-
nalizací. Dotace obec směruje 
na výstavbu domácích čističek 
odpadních vod. 

Systém čištění odpadních vod zahr-
nuje 12 čističek pro více domů. 
Voda je odváděna vodotečí         
do čistících mokřadů, kde je 
podruhé pročištěna.

Proč sázíme?

+ chrání před 
   větrnou a vodní 
   erozí
+ zachytává 
   srážky a udržuje
   půdní vlhkost
+ ochlazuje 
   a zvlhčuje vzduch
+ vytváří stín

Proč sázíme?

+ návrat tradičních
   druhů a odrůd
   do krajiny
+ podpora lokální 
   soběstačnosti
+ zvyšuje 
   ekologickou
   stabilitu krajiny
   

Proč sázíme?

+ snížení větrné
   a vodní eroze
+ úkryt zvířat
+ brání plošnému    
   splachu ornice
   z polí

Ovocné stromy jsou 
dárci sezónních plodů 
nejen pro člověka.

Orba po vrstevnici 
na svazích zabraňuje 
nadměrné ztrátě 
ornice splachem 
srážkové vody.

Nové polní cesty 
propojují vesnice, 
aniž by člověk přišel 
do styku s motorovou 
dopravou.

Proč sázíme?

+ lepší orientace  
   řidičů a cyklistů 
   na silnici
+ zachytává hluk
   a emise silniční
   dopravy
+ slouží jako 
   větrolam
+ vytváří stín

Proč sázíme?

+ spolutvůrce 
   volné krajiny
+ orientační bod
   v krajině
+ staré stromy
   jsou cenným     
   biotopem

Podpora 
rozmanitosti živých
organismů pomocí
zakládání prvků
blízkých přírodě.

Travnaté pásy 
výsadeb stromů 
a remízky poskytují 
prostor pro samovolný 
vývoj vegetace.

Včelstva jsou 
potřebná pro opylení 
ovocných sadů 
i krajiny v lokálním 
měřítku.

Cesty doplňují 
lavičky k odpočinku
ve stínu.

Rozhledna je novým 
bodem zájmu 
v krajině Horních 
Chobolic.

Každý strom 
zachytává vodu 
a znovu ji ventiluje
do ovzduší. Zlepšuje
tak mikroklima.

Ze vhodných míst
lze dohlédnout až 
na horu Říp. 

Cesty s travnatými 
pásy vedené
po vrstevnici 
zpomalují odtok 
vody a vodní erozi.

Trasa naučné stezky 
je vedená podél 
Studeného potoka.

Posledním článkem 
systému čistění 
odpadních vod 
v obci jsou čistící 
mokřady.

Zmenšení mozaiky 
krajiny pomocí cest 
je významné
pro prostupnost 
krajiny člověkem
i zvířaty.

Mostky vedou 
trasu naučné stezky 
po levém i pravém 
břehu Studeného
potoka.

Naučnou stezku 
doplňuje osm
tématických 
zastavení.

Vesnice Horní Chobolice je situovaná v maleb-
né krajině na úbočí vrcholu Sedlo v Českém 
středohoří. V krajině dříve označované jako zah-
rada Čech. V krajině bohaté i drsné minulos-
ti Sudet se svébytným vesnickým charakterem.

Cílem je vytvoření vycházkových cest a okruhů, včetně bodů zájmu. Většina navržených cest kopíruje terén     
a vede po vrstevnici.

Cílem je podpora funkčního a soudržného krajinného systému. Vytvoření bodových, liniových a plošných     
vegetačních prvků.

Cílem je nové polní cesty rozšířit o doprovodnou zeleň, snižovat tak vodní erozi půdy a podpořit retenční                   
schopnost krajiny. 
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