
 

            
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem navržených prvků je ochrana životního prostředí v zájmovém území skrze 
nově vytvořené krajinné prvky. Založením krajinných prvků biokoridorů K1 a K2 
a biocentra BC1 dojde ke zvýšení a posílení biodiverzity v intenzivně zemědělsky 
využívané krajině. Dojde k obohacení krajiny původními druhy a vytvoření 
příhodného prostředí pro život živočichů. Součástí vybudování krajinných prvků je 
také schopnost migrace druhů v lokalitách, umožňující vytvoření pevných vazeb, 
zaručující větší ekologickou stabilitu území. Skrze navržené vegetační prvky bude 
docházet také k většímu zachycení a využívání srážkové vody v krajině spolu se 
zlepšením místního mikroklima. Při délce a šířce navrhovaných prvků dojde 
k zachytávání srážkové vody, a tak ke snížení rizika vzniku eroze půdy v této 
oblasti. Ve větrném období budou stromy a keře narušovat a zmírňovat poryv větru 
a sníží riziko přesunu půdních částic, který má jinak destabilizační vliv na krajinu. 
Navrhovaná opatření zvyšují ekologickou stabilitu území spolu se zvyšujícím se 
estetickým potenciálem území v krajině. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálních skladebných prvků ÚSES v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, 

konkrétně biokoridorů K1 a K2 a biocentra BC1, které jsou v souladu se schváleným návrhem komplexních 

pozemkových úprav. Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl rozpracován v projektové 

dokumentaci, kterou zpracovali Ing. Michal Pôbiš, Soběšická 1263/102, Brno 614 00 a Ing. Markéta Zajíčková, 

Soběšická 1353/122, Brno 638 00. 

 

Biokoridor K1 je navržen na ploše 42 696 m2 a nachází se severovýchodně od obce Vojkovice. Jeho celková délka 

je 1138 m, šířka 39 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu je navržená výsadba biokoridoru přerušena biocentrem BC1.  

Biokoridor K2 leží západním směrem od obce Vojkovice. V jižní části navazuje na biocentrum. Jeho celková délka 

je 546 m, šířka 39 m. Biokoridorem prochází místní komunikace směřující na obec Syrovice, ve stejných místech 

dochází rovněž ke křížení s VVN. Návrh je této skutečnosti přizpůsoben a v části ochranného pásma VVN je 

navrženo pouze zatravnění. 

Biocentrum BC1 se nachází cca 1,5 km severozápadním směrem od obce Vojkovice a je navrženo na ploše 44 567 

m2, v údolnici a bude sloužit současně jako protierozní opatření. Ze severu i z jihu navazuje biocentrum na nově 

navržený biokoridor K1. Biocentrum bude založeno v celé ploše šířky 74 m a délky 650 m. V rámci biocentra budou 

vytvořeny rýhy po vrstevnicích (hlubokým podrytím 0,4-0,5m) s odstupem cca 3 m, což by mělo přispět k zadržení 

vody v prvních letech po výsadbě.  

 

Všechny navržené prvky budou tvořeny třemi základními složkami: stromy, keři a travním porostem. Volba druhové 

skladby vychází z půdních, hydrologických a mikroklimatických podmínek daného stanoviště. Mezi hlavní navržené 

dřeviny patří: dub zimní (Quercus petraea); vedlejší dřeviny: javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus 

betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis); vtroušené dřeviny: javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata). 

Keřové patro bude tvořeno např. višní křovitou (Cerasus fruticosa) a ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), 

dřínem obecným (Cornus mas). 

 

Navržené prvky ÚSES slouží k ochraně a tvorbě životního prostředí, dále jako protierozní opatření s půdoochrannou 

funkcí a ochranou povrchových a podzemních vod.  

 


