
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
 „Větrolam VN3 – I. etapa v k. ú. Vrbovec“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Projekt vychází z komplexní pozemkové úpravy, která prokázala potřebu řešení 
ochrany obce před účinky větrné eroze. Byly vytvořeny podmínky pro odstraňování 
negativních dopadů intenzivní zemědělské velkovýroby na strukturu krajiny. Projekt 
aktivně posílí ochranu před účinky větrné eroze, sníží prašnost a posílí funkčnost 
vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů. Významně zohledněná je kromě 
protierozní i ekologická a krajinotvorná funkce prvků. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/564/000051 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-Pobočka Znojmo 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  Agroprojekt PSO, s.r.o., IČ: 41601483  
                                                                                     Slavíčkova 1/b, 638 00 Brno 
DODAVATEL KAVYL, s.r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Znojmo, Katastrální území Vrbovec 
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 259 137 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 253 087,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 19.06.2019 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 07.02.2020 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2020 
 
ANOTACE, POPIS:  
Větrolam VN 3 - I. etapa má celkovou délku 737 m a šířku 15 m. Vysazeno bylo celkem 805 kusů stromů 3980 kusů 
keřů. Plochy určené pro výsadbu větrolamů byly v minulosti intenzivně zemědělsky využívané jako orná půda. Na 
vyčleněných pozemcích bylo provedeno jejich zatravnění. Základem bylinného patra je krycí porost trav s převahou 
mezotrofních druhů. Výběr dřevin pro výsadbu byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené 
vegetaci v řešené lokalitě a s ohledem na požadovanou funkci jednotlivých typů dřevin v rámci pěstebního schématu. 
Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech 
tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb proti okusu byla celá plocha 



výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením vždy s bránou pro vstup. Součástí projektu byla i 
jednoletá pěstební péče, která byla ukončena 31.10. 2020. Realizací výsadby větrolamu se zlepší ochrana obce před 
větrnou erozí a posílila se ekologická a krajinotvorná funkce prvku ÚSES. 
  

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ:    

 

  

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  

 

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:      

 


