
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace Lestkov IP3 a následná péče“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem navrženého prvku plánu společných zařízení je ochrana životního prostředí 
v zájmovém území. Snahou realizace je vytvořit přírodě blízký vegetační prvek 
v krajině s pozitivním vlivem na blízké i širší okolí, především z hlediska 
protierozního, ekologicko-biologického, biodiverzity, lokálního mikroklimatu 
a v neposlední řadě bude po zapojení plnit také estetickou funkci. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/137.025b/21TC025b 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Tachov 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 
Atelier Rákos s.r.o., IČ: 069 78 282, Hlavní třída 279/7, 353 01, Mariánské Lázně 
DODAVATEL: STROMMY COMPANY s.r.o., IČ 019 19 652, Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 
MÍSTO REALIZACE: Okres Tachov, Obec Lestkov, Katastrální území Lestkov 
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 875 098,56 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 439 584,25 Kč bez DPH (DPH nezpůsobilé) 
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 1. 9. 2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2024 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace interakčního prvku IP3 v katastrálním území Lestkov, která je v souladu se 

schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl 

rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma Atelier Rákos s.r.o. - projekce v oboru zahradní 

a krajinářská architektura, Hlavní třída 279/7, 353 01, Mariánské lázně.  

 

Území pro navrhovanou úpravu leží v západní části obce Lestkov, mimo zastavěné území, v jeho těsné blízkosti. 

Území je vymezeno pouze rovinatou pozemkovou parcelou č. 1800. 

 

Krajinářské úpravy spočívají ve výsadbě polopropustného větrolamu, který má ochránit obec proti výraznému 

proudění převládajícího západního směru větru, který současně bude plnit funkci interakčního prvku. Vegetační 

úpravy spočívají zejména ve výsadbě solitérních stromů (98 ks listnatých a 9 ks jehličnatých). Založeny budou 

i plošné vegetační prvky – keřové skupiny (481 ks listnatých keřů) a květnatý luční trávník na ploše 6 986 m2 pomocí 

výsevu. 

 

Budoucí kostru prvku budou tvořit středněvěké až dlouhověké domácí (autochtonní) dřeviny, konkrétně druhy: javor 

klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), 

dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Dále výplňové dřeviny: 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula) a bříza bělokorá (Betula pendula). Výsadba keřů, tvořící 

obvodový plášť navrženého liniového prvku, je tvořena z keřů: hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), bez černý 



(Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum opulus), rybíz obecný (Ribes 

alpinum) a růže šípková (Rosa canina).  

 

Nově založená krajinářská louka se stane stabilizačním prvkem krajiny a vytvoří podmínky pro život mnoha 

organismů, jelikož k výsevu budou použity pestré směsi semen o vysokém obsahu bylin a lučních květin.  

 

Realizace podpořeného opatření výrazně zvýší biodiverzitu v území.  

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ:  

          

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

       

 


