
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Větrolam VN3 – II. etapa v k.ú. Vrbovec“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Projekt navazuje na komplexní pozemkové úpravy, které prokázaly potřebu řešení 
protierozní ochrany obce před účinky větrné eroze. Projekt se opírá o společný 
zájem obce Vrbovec a vlastníků dotčených pozemků aktivně posílit ochranu obce 
před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných 
součástí ÚSES obnovou ekosystémů a o závazek obce následnou péčí rozvíjet 
jejich funkčnost. Realizovaný větrolam bude po následné tříleté péči plnit řadu 
sekundárních funkcí, jako např. ekologickou, jelikož svým charakterem budou 
výrazně přispívat ke zvýšení ekologické stability v území, a dále krajinotvornou 
a estetickou.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/138.007a/21ZN007a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Znojmo 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o., IČ: 41601483, Slavíčkova 1b,  

638 00 Brno 
DODAVATEL: Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 277 07 113, Jílkova 124, 615 32 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Znojmo, Obec Vrbovec, Katastrální území Vrbovec 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 044 893,73 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 568 590,32 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 11.8.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2024 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace části větrolamu VN3 v katastrálním území Vrbovec, který je v souladu se 

schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh protierozního opatření byl rozpracován v projektové 

dokumentaci, kterou zpracovala firma Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno. 

 

Realizovaná část větrolamu VN3 (II. etapa) nacházející se východně od intravilánu obce v blízkosti zemědělského 

střediska je součástí ÚSES jako interakční prvek. Nově navržený větrolam navazuje na stávající část (VN3 – I. etapa) 

a pokračuje severním směrem od Vrboveckého potoka podél zmíněného zemědělského střediska, které obchází z 

východní strany. Částečně vede podél stávající polní cesty, v celé své délce je cestami dvakrát přerušen. Šířka 

větrolamu je 15 m, délka 745 m. Na stávající orné půdě byl vysázen druhově bohatý porost dřevin. Solitérně s baly 

byly vysazeny třešně ptačí (Prunus avium) a lípy malolisté (Tilia cordata), dále byly k výsadbě využity listnaté stromy 

bez balů do skupin: javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), třešeň ptačí (Prunus avium), 

jeřáb břek (Sorbus torminalis), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea) a lípa malolistá (Tilia cordata). 

Dále byly vysázeny podsadbové keře, konkrétně svída obecná (Cornus sanguinea), zimolez obecný (Lonicera 



xylosterum), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a růže šípková (Rosa canina) a keře výplňové – brslen evropský 

(Evonymus europaeus) a kalina tušalaj (Viburnum lantana).  

 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  

 

 

 


