
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Větrolamy VN1-VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
Cílem realizace větrolamů je aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, 
snížit prašnost v obci a současně do budoucna vytvořit pás izolační zeleně, 
oddělující obec od uvažované rychlostní komunikace. Větrolamy budou založeny 
jako ekosystémy na orné půdě.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.038b/22BK038b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Blansko 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření zelené infrastruktury podporující biodiverzitu a mimoprodukční funkce krajiny   
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO s.r.o., ‚Slavíčkova 840/1b, 638 00 
Brno, IČO 416 014 83  
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 499 753 58  
MÍSTO REALIZACE: okres Blansko, obec Knínice, katastrální území Knínice u Boskovic 
CELKOVÉ VÝDAJE: 5 775 066,95 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 114 510,40 Kč 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 1. září 2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 10. listopad 2025 
 
ANOTACE, POPIS:  
Na vyčleněných pozemcích bude provedeno jejich zatravnění. Základem bylinného patra bude krycí porost trav            
s převahou mezotrofních druhů. Výběr dřevin pro výsadbu byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální 
přirozené vegetaci v řešené lokalitě, vychází z STG 3AB3 a 3B3 a je zároveň upraven s ohledem na požadovanou 
funkci jednotlivých typů dřevin v rámci pěstebního schématu. Dále byly zohledněny vlhkostní poměry v řešeném 
území. 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 bude celá plocha 
výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením vždy s bránou pro vstup. 

VN1 – větrolam navržený o délce 375 m, šířce 15 m podél cesty CP4, na pozemku p. č. 4519 v k.ú. Knínice                      
u Boskovic. Sousedí s větrolamem VN2. Větrolam se nachází v jihozápadní části k. ú. Knínice u Boskovic v lokalitě 
U Konstantina. 
 
VN2 – větrolam navržený o délce 54 m, šířce 15 m v blízkosti cesty CP4, na pozemku p.č. 4465 v k. ú. Knínice             
u Boskovic.  Sousedí s větrolamem VN1.  Větrolam se nachází v jihozápadní části k. ú. Knínice u Boskovic.   
 
VN3 – větrolam navržený o délce 300 m, šířce 15 m, na pozemku p. č. 4406 v k. ú. Knínice u Boskovic. Sousedí 
s větrolamem VN4. Vede podél zemědělského objektu v západní části k. ú. Knínice u Boskovic v lokalitě Křiby             
na rybníce. 
 
VN4 – větrolam navržený o délce 606 m, šířce 15 m podél cesty CP3, na pozemku p. č. 4361 v k. ú. Knínice                     
u Boskovic. Sousedí s větrolamem VN3 a VN5. Nachází se západně od cesty v severozápadní části k. ú. Knínice      
u Boskovic. 
 
VN5 – větrolam navržený o délce 620 m, šířce 15 m podél cesty CP2, na pozemku p.č. 4267 v k. ú. Knínice                      
u Boskovic. Větrolam se nachází v severní části k. ú. Knínice u Boskovic v lokalitě Nad Kruhy. Celkem bude vysázeno 
1336 stromů a 9210 keřů. 



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE  


