
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Větrolamy VN2, VN3 – A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského 
Krumlova“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Účelem výsadeb a krajinářských úprav je ochrana životního prostředí, 
a to především díky zvýšení biodiverzity a stability ekosystému v území. Realizací 
dochází k vytvoření polyfunkčního prvku liniové krajinné zeleně s přirozenými, 
místními druhy dřevin, plnící zejména biologickou, protierozní, estetickou 
a krajinotvornou funkci. Vznik přírodě blízkého vegetačního prvku v zemědělsky 
intenzivně využívané krajině bude mít pozitivní dopad na lokální mikroklima 
a kladně ovlivní krajinný ráz dotčeného území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ 22/2.6.4/138.041b/22ZN041b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Znojmo 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
Ing. Jaroslav Krejčí, IČ: 64437175, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo 
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o., Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Znojmo, Obec Olbramovice, Katastrální území Olbramovice u Moravského Krumlova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4.539.082,20 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3.048.547 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 19.9.2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2025 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace protierozních opatření v katastrálním území Olbramovice u Moravského Krumlova, 

konkrétně větrolamů VN2, VN3 – A, B a C, které jsou v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových 

úprav. Návrh protierozních opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Krejčí, 

IČ: 64437175, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo. 

 

Stavba SO – 1 – Větrolam VN3 – A, B a C o výměře 19 318 m2 a délce 1 021 m je situován na pozemcích p.č. 10444, 

10461, 10464 a 10089 v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova. Jedná se o výsadbu větrolamu jako protierozního 

opatření na stávající orné půdě. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.  

 

Stavba SO – 2 - Větrolam VN2 o výměře 10 551 m2 a délce 560 m je situován na pozemcích p.č. 10190 a 10179 

v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova, Jedná se o výsadbu větrolamu jako protierozního opatření na stávající 

orné půdě. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin. 

 
Navrhované řešení je založení poloprodouvavého větrolamu, který má zápoj, který propouští část zmírněného větru 
a je v daných podmínkách nejvhodnější, neboť účinně snižuje rychlost přízemního větru do značné vzdálenosti 
na závětrné straně a podporuje stejnoměrné ukládání sněhu na mezilehlých pozemcích. Větrolam bude založen 
v celé ploše průměrné šířky parcely 20m a 16m, (dle plánu KPÚ). Větrolam bude tvořen třemi základními vegetačními 



složkami: stromy , keři a travním porostem (travinobylinný lem). Stromy budou tvořit páteř větrolamu a budou v jeho 
středu. Výsadba bude provedena v pěti řadách, řady stromů jsou od sebe vzdáleny 2,4 až 2,6m. Vzdálenost 
jednotlivých stromů v řadě bude 2m. Keře budou vysazeny ve dvou řadách na vnějších stranách větrolamu - budou 
lemovat po obou stranách řady stromů, vzdálenost řady keřů od stromů je 1,3m, od hranice pozemku 1,8 až 1,9m. 
Vzdálenost jednotlivých keřů v řadě bude 1m. 
 

Větrolam VN3 – A, B a C – celkem je vysazeno 2 261 ks stromů (ořešák královský – 11 ks, javor babyka – 300 ks, 

javor mléč - 300 ks, habr obecný – 150 ks, hrušeň polnička – 300 ks, dub cer – 75 ks, dub zimní – 150 ks, dub letní 

– 75 ks, jeřáb břek – 300 ks, lípa malolistá – 600 ks). Dále bylo použito 2 685 ks keřů (dřín obecný – 150 ks, hloh 

obecný – 300 ks, brslen bradavičnatý – 450 ks, ptačí zob – 585 ks, řešetlák počistivý – 600 ks, svída krvavá – 150 

ks, kalina tušalaj – 300 ks a kalina obecná – 150 ks). Zatravněná plocha má výměru 19 318 m2. 

 

Větrolam VN2 – celkem je vysazeno 1 204 ks stromů (ořešák královský – 4 ks, javor babyka – 160 ks, javor mléč - 

160 ks, habr obecný – 400 ks, dub cer – 40 ks, dub zimní – 80 ks, dub letní – 40 ks, lípa malolistá – 320 ks). Dále 

bylo použito 1 920 ks keřů (líska obecná – 320 ks, hloh obecný – 320 ks, hloh jednosemnný – 320 ks, ptačí zob – 

320 ks, trnka obecná – 320 ks, svída krvavá – 240 ks a kalina tušalaj – 80 ks). Zatravněná plocha má výměru 10 

551 m2. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 


