
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Větrolamy TEO 2 a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice 
u Znojma“ 
 
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 22/2.6.4/137.042b/22ZN042b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Znojmo 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
Agroprojekt PSO s. r.o., IČ: 41601483, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno 
DODAVATEL: KHL – EKO. A.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 
MÍSTO REALIZACE: Okres Znojmo, Obec Vítonice, Katastrální území Vítonice u Znojma 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10.330.576,01 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7.286.929,02 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 18.9.2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2025 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace prvků ÚSES v katastrálním území Vítonice u Znojma, konkrétně větrolamů TEO 2 

a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33, které jsou v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových 

úprav. Návrh opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma Agroprojekt PSO s. r.o., 

IČ: 41601483, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno. 

Stavba je dělena na 4 samostatné stavební objekty: SO-1 LBK 4b, SO-2 Větrolam TEO 2, SO-3 Větrolam TEO 3 

a SO-4 Interakční prvky IP 26, 27, 28 a 33.  

LBK 4b o výměře 18 366 m2 je situován na pozemku p.č. 3074. Jedná se o výsadbu biokoridoru s funkcí větrolamu 

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

Větrolam TEO 2 o výměře 12 361 m2 na pozemku p.č. 2957, Jedná se o výsadbu větrolamu na stávající orné půdě. 

Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.  

Větrolam TEO 3 o výměře 14 503 m2 na pozemku p.č. 3103, Jedná se o výsadbu větrolamu na stávající orné půdě. 

Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.   

IP 26 o výměře 14 360 m2 na pozemku p.č. 3155, IP 27 o výměře 9 690 m2 na pozemku p.č. 3062, IP 28 o výměře 

13 089 m2 na pozemku p.č. 3045 a IP 33 o výměře 5 884 m2 na pozemku p.č. 3043. Jedná se plochy dělící rozsáhlý 

blok orné půdy na dílčí celky. Původně byly uvažovány jako větrolamy. Z důvodu, že se dotčené pozemky nachází 

na území lokality s výskytem zvlášť chráněného druhu s národním významem (drop velký) je nezbytné tyto plochy 

ponechat bez vysoké vegetace. Na základě konzultací s odborným zástupcem ŽP Krajského úřadu Jihomoravského 



kraje (Mgr. Škorpíková – tel.č. 541654322) se na dotčených pozemcích bude jednat o založení interakčního prvku 

na stávající orné půdě, ve formě zatravněného pásu s výsadbou keřových shluků nebo ojedinělých keřů. Bude 

proveden výsev druhově pestré travní směsi odpovídající dané lokalitě. V ploše nynější orné půdy bude doplňována 

autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních 

funkcí místního územního systému ekologické stability (biologická, funkční i estetická) a zároveň funkce protierozní 

(může fungovat jako větrolam). 

LBK 4b – celkem je vysazeno 1000 ks stromů (javor mléč - 140 ks, habr obecný – 190 ks, třešeň ptačí – 130 ks, dub 

zimní – 270 ks, jeřáb břek – 90 ks, lípa malolistá – 180 ks). Dále bylo použito 380 keřů a stromovitých keřů do skupin, 

např. javor babyka, 5 520 ks podsadbových keřů a 1 050 ks výplňových keřů. Zatravněná plocha má výměru 13 396 

m2. 

Větrolam TEO 2 - celkem je vysazeno 680 ks stromů (javor mléč - 80 ks, habr obecný – 120 ks, třešeň ptačí – 110 

ks, dub zimní – 180 ks, jeřáb břek – 70 ks, lípa malolistá – 120 ks). Dále bylo použito 270 keřů a stromovitých keřů 

do skupin, např. javor babyka, 3 800 ks podsadbových keřů a 660 ks výplňových keřů. Zatravněná plocha má výměru 

8 966 m2. 

Větrolam TEO 3 - celkem je vysazeno 800 ks stromů (javor mléč - 110 ks, habr obecný – 140 ks, třešeň ptačí – 130 

ks, dub zimní – 190 ks, jeřáb břek – 110 ks, lípa malolistá – 120 ks). Dále bylo použito 290 keřů a stromovitých keřů 

do skupin, např. javor babyka, 4 360 ks podsadbových keřů a 770 ks výplňových keřů. Zatravněná plocha má výměru 

10 615 m2. 

IP 26, 27, 28 a 33 – celkem je vysazeno 319 ks keřů, (svída obecná – 90 ks, hloh jednosemenný – 44 ks, ptačí zob 

74 ks, trnka obecná 38 ks, růže šípková 27 ks a kalina tušalaj – 46 ks). Trávobylinný podrost má výměru 1 297 m2 

a květnatá louka má výměru 41 726 m2. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 


