
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Stráž u Tachova PR1+TTP1N“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.062a/22TC062a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
DODAVATEL: GRACCULUS s.r.o., Tepelská 476, 364 01 Toužim, IČ: 01496735 
MÍSTO REALIZACE: Plzeňský kraj, obec Stráž u Tachova, k.ú. Stráž u Tachova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 672 636,77 Kč včetně DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 530 675,65 Kč bez DPH (DPH je nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 24. 11. 2022 
 
ANOTACE, POPIS:  
Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty: SO1 Zaústění, SO2 Příkop, SO3 Výsadba dřevin. 
 
SO1 Zaústění 

Jedná se o úpravu toku v celkové délce 12,5 m, a to v úseku vodního ř. km 0,255-0,267,5. V místě zaústění příkopu 

bude v délce 7,5 m provedena úprava příčného profilu na lichoběžníkový, s šířkou ve dně 0,5, hloubkou v rozmezí 

0,4-0,5 metru a sklony svahů 1:1-1:4 (v místě zaústění příkopu), opevnění kamenným záhozem do 40 kg, 

s urovnáním líce. V délce 3 m pod opevněným úsekem budou provedeny pozvolné náběhy z trojúhelníkového 

příčného profilu na lichoběžníkový. V délce 2 m nad opevněným úsekem budou provedeny pozvolné náběhy 

z lichoběžníkového profilu zpět na trojúhelníkový. Náběhy budou ohumusovány a osety travní směsí (složení osiva 

viz SO2 Příkop). Dojde k výstavbě příkopu v délce 6,15 m. Šířka je 2-5,4 m (v místě zaústění) a hloubka  

0,3-0,45 m. Příčný profil je kruhový. V úseku km 0,000-0,0032 je v rámci úpravy toku provedeno opevnění kamenným 

záhozem, zbylý úsek bude ohumusován tl. 0,15 m a oset travní směsí (složení osiva viz SO2 Příkop).  

Uložení přebytečné zeminy z výkopu bude provedeno v rámci valu (SO2 Příkop). 

 

SO2 Příkop 

Jedná se o výstavbu otevřeného příkopu v celkové délce 717,73 m. Šířka příkopu je 2 m (v úseku km 0,5320-0,5465 

bude příkop rozšířen na 4,5 m), hloubka se pohybuje v rozmezí 0,3-0,66 m. Příkop je navržen kruhového příčného 

profilu s umístěním vytěžené zeminy opět v kruhovém profilu na východní části stavebního pozemku.  

V km 0,0126 – 0,026 budou provedeny dvě tůně. 

 

SO3 Výsadba dřevin 

Liniová výsadba 28 ks dřevin v celkové délce 250 m, umístěných v přechodu mezi korytem příkopu a zemním valem. 

Dřeviny budou sázeny v km 0,204-0,264, v km 0,413-0,433 a v úseku km 0,550-0,720. Spon mezi jednotlivými 

dřevinami bude 10 metrů. 

 

 

 

 



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

      

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO UKONČENÍ REALIZACE 

 

 

 

       


