
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U 
 
NÁZEV:   
„Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Hlavním cílem realizace prvků plánu společných zařízení v rámci tohoto projektu je 
ochrany přírody a krajiny. Realizací došlo k vytvoření multifunkčních prvků liniové krajinné 
zeleně s přirozenými druhy dřevin, plnící biologickou, protierozní a estetickou funkci. 
Vznik přírodě blízkých vegetačních prvků bude mít v daném území také pozitivní dopad 
na biodiverzitu, protierozní ochranu a lokální mikroklima.    
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.037b/22BV037b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Břeclav 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o., IČO: 41601483 Slavíčkova 840/1b, 
63800 Brno 
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o., IČ 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Břeclav, Obec Zaječí, Katastrální území Zaječí 
CELKOVÉ VÝDAJE:  1 278 384,26 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI:  480 857,08 Kč 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  29.3.2022 
TERMÍN UKONČENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE : 15.11.2024 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálních skladebních prvků ÚSES v katastrálním území Zaječí, konkrétně 

biokoridorů LBK8C, LBK8d a LBK8f a interakčních prvků IP25 a IPN. Všechny realizované prvky se nachází jižně  

od intravilánu obce. Projekt spočívá zejména v úpravě druhové skladby stávajících porostů a ve výsadbě dřevin  

a zatravnění ploch. Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl rozpracován v projektové dokumentaci, 

kterou zpracovala firma Agroprojekt PSO s.r.o., IČ: 41601483, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno. 

 

Návrh výsadby byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené lokalitě 

a s ohledem na půdní a klimatické podmínky a na minimalizaci pozdější údržby. V rámci výsadeb byly použity 

následující keře: svída obecná (Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (Crateagus monogyna), ptačí zob obecný 

(Ligustrum vulgare), slivoň trnka (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), růže galská (Rosa gallica), růže 

bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia) a kalina tušalaj (Viburnum lantana). K výsadbě byly dále využity následující druhy 

stromů: ořešák královský (Juglans regia), třešeň ptačí (Prunus avium), hrušeň planá (Pyrus pyraster), řešetlák 

počistivý (Rhamnus cathartica), dub zimní (Quercus petraea) a lípa srdčitá (Tilia cordata). 

Celková plocha realizovaného opatření je 22 816 m2. Po realizaci je zajištěna následná péče o zeleň po dobu tří let.  

 

 

 



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO REALIZACI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


