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Hodnoty krajiny – Podolí
Antonín Vaishar16
Podolí u Brna se nachází bezprostředně na okraji Brna. Jeho katastrální území
sousedí s katastrem brněnské městské části Líšně. Pozemkové úpravy dosud nebyly
realizovány. Katastr obce zaujímá z větší části orná půda. V severojižním směru jej
rozděluje vodní tok Říčky, která zde vytvořila relativně hluboké údolí. Území – ačkoliv
v nížině – tedy není rovinaté, ale poměrně výrazně zvlněné. Z toho vyplývá jeho
erozní ohrožení. Podél Říčky severně od intravilánu obce je břehová zeleň, která
představuje oživení a navazuje na nejjižnější výběžek Moravského krasu.
V západovýchodním směru je jižní část katastru oddělena dálnicí D1 a bývalou
císařskou silnicí Brno – Olomouc, které představují bariéru v krajině. Cizím prvkem
v krajině je podnikatelský areál jižně od samoty Kandie. Území se svažuje od severu
k jihu – z nadmořské výšky okolo 345 metrů na svahu Staré hory po 233 metry
v místě, kde Říčka opouští katastrální území. Poměrně novými prvky na území obce
jsou prvky územního systému ekologické stability, které krajinu vhodně člení
a představují zelené oživení. Mezi identifikovanými krajinnými hodnotami na katastru
Podolí bylo vyčleněno šest, které byly považovány za významné: Zukalův mlýn,
vyvýšenina Žuráň, svah severně od intravilánu, lokální biocentrum Pindulka,
významný krajinný prvek Remízek, přírodní památka Horka.
Problémem je, že intravilán obce je rozdělen dálnicí, takže o atraktivity jižně od
ní sice musí pečovat obecní úřad, ale obyvatelé obce dávají přednost atraktivnější
krajině na sousedních katastrálních územích. Výrazně se tudíž liší území užívané
občany a území, za něž odpovídá lokální úřad. Přesto ale i suburbanizovaná
intenzivně zemědělsky využívaná krajina má nezpochybnitelné hodnoty, které lze
rozvíjet právě v rámci systémů ekologické stability.
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