Vojkovice
Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

Správní obvod: Ostrov

GPS souřadnice: 50.303315N, 13.016191E

Nadmořská výška: 331 m n. m.

První pís. zmínka: 1088 (934 let)

Počet obyvatel: 607

PSČ: 362 73

Adresa URL: www.vojkovice-nad-ohri.cz

Okolí a příroda Vojkovice
Naše obce leží v hlubokém údolí řeky Ohře, jehož pravý břeh zakončuje úpatí Doupovských
vrchů a z levé strany úpatí Krušných hor. Na levém břehu řeky, pokud budeme přijíždět do
Vojkovic ve směru od Damic, nás na první pohled upoutá ostře se zvedající, menší kopec, zvaný
Špičák. Na pravém břehu řeky se vypíná majestátný kopec, jenž se do povědomí obyvatel
Jakubova a Vojkovic vžil pod názvem „Travná - Grassberg". Je to nejvyšší kopec, 827 metrů vysoký. Tyto
kopce jsou původu sopečného. Vyvřeliny, které se vyvalily ze zemského nitra, jsou charakterizovány v
čediči malými jamkami, což způsobily unikající plyny z tuhnoucí hmoty.
Řeka Ohře, jenž obcí protéká, přibírá ke svému toku v tomto katastru tyto potoky: před historickým
Hradištěm je to velký prudší potok, zvaný Bystřice, který k nám přitéká z Krušných hor, z náhorní
roviny petrovské je to Lískový potok a poslední je Jakubovský potok, který má rozdvojený pramen.
Lesy položené v nadmořské výšce od 400 do 827 metrů zabírají podstatnou část naší dvojobce a
zalesňují stráně a kopce. Na severních svazích rostou povětšinou stromy listnaté - buk, jasan, lípa a javor,
ale vyskytují se tu i skupiny bříz a modřínů. Vyskytují se zde i lesy jehličnaté, kde hlavní zastoupení
mají smrk a borovice.
V letních měsících u nás v hojné míře rostou různé druhy jedlých hub, například: hřib, kozák,
křemenáč, bedla, klouzek, poddubinka, holubinky, syrovinky, špičky, lišky, žampiony, václavky a další.
Za zmínku stojí i tradice sběru léčivých rostlin, o které se dovídáme z obecní Kroniky. Ta uvádí na 53
druhů léčivých rostlin, které po roce 1945 sbírali nejen místní bylináři, ale rozmanitost léčivek k
nám lákala bylináře z dalekého okolí, kteří se zde i po mnoho dní zdržovali, jak uvádí kronika. Z
druhů, jenž popisuje kronika, uveďme třeba arniku, diviznu velkokvětou, třezalku tečkovanou, světlík
lékařský, kozlík lékařský, puškvorec a další. Některé z bylin patří i mezi chráněné rostliny.
Území Vojkovic a Jakubova má registrované Významné krajinné prvky, jsou to: Sady u Jakubova - staré
ovocné sady s bohatým travinobylinným podrostem jsou ojedinělým a cenným krajinným prvkem,
charakteristickým pro tento úsek údolí Ohře. Představují hodnotný biotop, jež skýtá vhodné životní
prostředí celé řadě zvláště chráněných či ubývajících druhů živočichů a zároveň
významně zvyšuje estetickou hodnotu krajiny.
Pískovna Vojkovice - zvodnělá deprese po zaniklé těžbě štěrkopísků je druhově bohatou mozaikou
vodních a litorálních biotopů bezprostředně navazujících na nivu řeky Ohře. Tato lokalita je
významná nejen z krajinně-ekologického a krajinně-estetického hlediska, ale byl zde zjištěn trvalý výskyt
zvláště chráněných živočichů, např. střevle potoční, skokana skřehotavého, ještěrky obecné,
chřástala vodního a pisíka říčního.
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