
 

            
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40 a následná péče“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem realizace LBK 37-40 je propojení prvků krajinné zeleně 
prostřednictvím přirozeně se vyskytujících druhů dřevin. Realizací tohoto přírodě 
blízkého vegetačního prvku v homogenní krajině s intenzivním zemědělským 
vlivem dojde k podpoření biodiverzity území. Krajinný prvek bude mít v daném 
území funkci zejména protierozní, komplexně ekologicko-biologickou a též 
estetickou. Krajinářské úpravy spočívají ve výsadbě rozptýlené zeleně a remízů 
a založení trvalých travních porostů, což povede k nastolení nových sukcesních 
procesů. Nově založená krajinářská louka se navíc stane stabilizačním prvkem 
krajiny a vytvoří podmínky pro život mnoha organismů. Navržený krajinný prvek 
bude mít v daném území pozitivní dopad na lokalitu, především z hlediska 
protierozního, ekologicko-biologického, biodiverzity, lokálního mikroklimatu 
a v neposlední řadě bude též plnit estetickou funkci. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálního skladebného prvku ÚSES v katastrálním území Vysoké Jamné, konkrétně 

části biokoridoru LBK 37-40, který je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh 

opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ateliér 

Rákos, s.r.o., IČ: 06978282, Hlavní třída 279/7, 353 01 Mariánské Lázně. 



 

Realizované opatření o rozloze 8 519 m2 leží v extravilánu, v severní části katastrálního území Vysoké Jamné 

(680354), rozprostírá se na levé straně od zpevněné polní cesty vedoucí od vodojemu u Oblého vrchu k turistickému 

přístřešku u silnice III. třídy, vedoucí z Hostíčkova, části městyse Chodová Planá do Hanova, části obce Lestkov. 

 

Krajinářské úpravy jsou pojaty poměrně jednoduchou, přírodě blízkou formou, za použití domácích listnatých 

a jehličnatých druhů stromů, listnatých keřových tvarů stromů, listnatých keřů a založením květnatého lučního 

trávníku výsevem. Zmíněný výsev travního porostu byl proveden ze směsi semen s vysokým obsahem bylin 

a jetelovin s cílem nárůstu biodiverzity v bylinném patře biokoridoru, včetně navázání velkého množství hmyzu. 

 

Budoucí kostru biokoridoru budou tvořit středněvěké až dlouhověké domácí (autochtonní) dřeviny. Konkrétně byly 

vysazeny druhy: javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), dub 

zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 

a borovice lesní (Pinus sylvetris). Z keřových tvarů stromů byly navrženy druhy: trnka obecná (Prunus spinosa) a hloh 

jednosemenný (Crataegus monogyna). Plošná výsadba keřů, tvořící podsadbu nově navrženým výsadbám, je 

tvořena z keřů: bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus) a růže šípková (Rosa canina). 


