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ÚVODNÍ ČÁST
Výchozí podklady pro vypracování plánu společných zařízení

1.1
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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KoPÚ k.ú. Pňov, Předhradí - Přípravné práce (GAP s.r.o., 2015, 2017)
plány společných zařízení okolních KoPÚ (PSZ KoPÚ Oseček)
Metodický návod k provádění pozemkových úprav (ÚPÚ 2016)
Technický standard plánu společných zařízení v poz. úpravách (SPÚ 2016)
Katalog vozovek polních cest, technické podmínky, změna č. 2 (2011)
Cenové normativy pro ocenění staveb pozemních komunikací (ŘSD 2011)
ČSN 73 6101 Projektovaní silnic a dálnic
ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť
ČSN 73 6109:2013 Projektování polních cest
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 75 0142 Názvosloví protierozní ochrany půdy
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček M. a kol., VÚMOP, Praha 2012)
Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních
pozemkových úpravách (VÚMOP 2005)
Metodika Ministerstva životního prostředí k navrhování protipovodňových opatření v ploše
povodí, které současně řeší obnovu vodního režimu a snižování vodní eroze (MŽP 2007)
Náklady obvyklých opatření OPŽP – ceník AOPK (AOPK 2011)
Katalog nákladových opatření PSZ (VÚMOP 2012)
data Komplexního průzkumu půd (VÚMOP, 1961-1970)
data SOWAC GIS (VÚMOP, 2010)
Geofond (Mapový server ČGS, 2011)
data ZABAGED (ČÚZK, 2017)
digitálně zpracované linie BPEJ po provedené aktualizaci (VÚMOP, 2017)
Rukověť projektanta místního územ. systému ekologické stability (Lőw J., 1995)
SPI a SGI ve formátu ISKN („nový formát KN“, ČÚZK 2017)
ÚPD obce Pňov-Předhradí (zpracovatel zodp. projektant - Ing. arch. Jarmila Zahradníková,
Jan Zahradník)
Návrh nového územního plánu obce Pňov-Předhradí (zpracovatel zodp. Projektant
– Ing. Arch. Pavel Krolák)
Vyjádření dotčených orgánů a organizací
Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech
návrhu pozemkových úprav
Základy krajinného plánování (Sklenička, P., 2003)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů
Zaměření skutečného stavu s výškovým měřením (GAP s.r.o., 2015)
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Seznam použitých zkratek

ČHMÚ
ČÚZK
DC
EHP
Faktor C
HC
IGP

Český hydrometeorologický ústav
Český úřad zeměměřický a katastrální
doplňková polní cesta
erozně hodnocená plocha
faktor ochranného vlivu vegetace
hlavní polní cesta
inženýrsko-geologický průzkum

IP
KN
KoPÚ
KP
L-ÚSES
LBC
LBK
NATURA 2000
NN
NR-ÚSES
OLP
OP
OZP
PCE
PEO
PSZ
PÚ
PÚř
R-ÚSES
S-JTSK
SKS
TS PSZ
ÚPD
ÚSES
VC
VKP
VN
VVN
ZPF
ŽP

interakční prvek
katastr nemovitostí
komplexní pozemkové úpravy
kritický profil
lokální územní systé ekologické stability
lokální biocentrum
lokální biokoridor
soustava chráněných území
nízké napětí
nadregionální územní systém ekologické stability
ochranné lesní pásy
příkop-průleh / odpadní koryto s popisem
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
opatření k zpřístupnění pozemků
protierozní opatření
plán společných zařízení
pozemkové úpravy
pozemkový úřad
regionální územní systém ekologické stability
souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu pořízená pro zpracování PSZ
technický standart plánu společných zařízení v pozemkových úpravách
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vedlejší polní cesta
významný krajinný prvek
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
životní prostředí
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Účel a přehled navrhovaných opatření

Plán společných zařízení v katastrálních územích Pňov, Předhradí vychází zejména
z provedených přípravných prací KoPÚ a ÚPD Obce Pňov-Předhradí. Plán je navržen na základě
geodetického zaměření současného stavu území, terénních průzkumů a konzultací se členy sboru
zástupců při využití výše uvedených podkladů.
Návrh společných zařízení navazuje na průzkumy, rozbory a pasportizaci, provedené v rámci
přípravných prací, jež detailně rozebírají přírodní i socioekonomické podmínky v zájmovém území
a navazující oblasti.
Stručně lze rekapitulovat, že zájmové území (celkem 532 ha řešených dle §2 zák.), se nachází
ve Středočeském kraji, v okrese Kolín, v rámci působnosti ORP Kolín (POU Kolín). Sestává se ze
tří osad (a katastrálních území), a to Pňov, Předhradí a Klipec. Obec je součásti svazku obcí
Regionální svazek obcí Jižní Polabí.
Z hlediska struktury osídlení v širším území patří Pňov-Předhradí mezi větší obce. V obci bylo
k 1.1 2018 evidováno 558 obyvatel. V obci je územním plánem navrženo poměrně široké
navazující území, kde je plánována nová výstavba (17,21 ha). Takto vysoký podíl zastavitelných
ploch nezaručuje zachování homogenity původní a nové zástavby a může vážně narušit funkční i
sociální strukturu obce. Z občanské vybavenosti je v obci dostupná mateřská škola, pošta, obecní
knihovna a sběrný dvůr. Z organizací a spolků se vztahem ke krajině jsou zastoupeny Český
rybářský svaz Předhradí a Myslivecké sdružení „BOR“ Pňov.
Zemědělská půda dle údajů KN zaujímá 62,72 % katastrálního území Pňov a 58,28 %
katastrálního území Předhradí, zornění je díky příhodným klimatickým podmínkám, provedeným
melioračním zásahům v minulosti a reliéfu nadprůměrné. Vzhledem k podmínkám reliéfu (sklony
0-3 %) se řadí území do oblasti málo ohrožené vodní erozí. Vodní erozí není při stávajícím
způsobu obhospodařování ohrožen žádný z půdních bloků. Avšak podstatná část půd v území (cca
25 %) je ohrožena větrnou erozí. To je dáno erozní náchylností lehkých půd, dále rovinatým
reliéfem a velkou rozběhovou vzdáleností na půdních blocích ve směru převažujících větrů.
Lesnatost činí 23,22 % v katastrálním území Pňov a 12,54 % v katastrálním území Předhradí. Je
zastoupená především lužním lesem rozkládajícím se ve východní části katastrálních území podél
řeky Labe. Tento lesní komplex z větší části není součástí pozemků zahrnutých do obvodu
pozemkové úpravy. V území jsou dle údajů v KN vedeny významné plochy trvalých travních
porostů (3,40 % v k.ú. Pňov a 2,82 % v k.ú. Předhradí), které navazují na lužní les.
Pňov a předhradí jsou původně návesní obce, jejichž charakter byl v průběhu času potlačen
císařskou silnicí (I/38). Osada Klipec (Gluckzu) je tereziánského původu, z hlediska urbanistického
návesní ulicová ves, vzniklá novodobou parcelací císařského dvora v Pňově (1775), původní počet
přídělců byl 26 tzv. „familiantů“. Občanská vybavenost je umístěna ve správní obci – v Pňově a
Předhradí. Plužina k.ú. Pňov a Předhradí je nepravá traťová (vzniklá z původní úsekové,
přizpůsobené na trojpolní systém hospodaření), typicky nížinná – s rozsáhlými polními tratěmi a
velkými vzdálenostmi mezi sídly. Parcely jednotlivých vlastníků jsou roztříštěné, a navíc jsou
uspořádány v návaznosti na již zaniklou krajinnou strukturu (nerespektují ve 20. století postupně
prováděné terénní a vodohospodářské meliorační zásahy).
Zájmové území náleží do povodí Labe, které je též hlavním recipientem. Labe tvoří východní
hranici zájmového území, koryto je kanalizované (napřímené a ohrázované), přirozený vývoj toku
již není možný, hladina vody je ovlivněna vzdutím jezu Velký Osek. Úpravy trasy probíhaly
průběžně s největší intenzitou v letech 1818-1955. Síť drobných vodních toků tvoří převážně
GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06 Pardubice
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meliorační odpady, jež jsou všechny výškově i směrově upraveny. Za historický vodní tok lze
považovat pouze potok Pňovka, protékající územím ve směru J-S a ústící mezi Předhradím a
Osečkem do Labe. Nouzovský potok se zájmového území dotýká pouze okrajově při jižní hranici
obvodu KoPÚ (hranice s k.ú. Nová Ves I). Z umělých vodních toků je nejvýznamnějším Klipecká
svodnice, která je recipientem četných drobnějších melioračních odpadů. Rozeznatelné koryto
začíná na propustku silnice III/3299 Pňov – Velim, svodnice ústí do Labe pod obcí Oseček.
Krajina v zájmovém území je starosídelní hercynskou zemědělskou Polabskou rovinou, hustě
osídlenou již od paleolitu, zejména díky svým výhodným orografickým, klimatickým a půdním
podmínkám, které zásadním způsobem ovlivňují zemědělství. Zásadním přírodním krajinotvorným
prvkem je zde fenomén řeky Labe, podmiňující obě krajinné matrice: rozsáhlé bloky orné půdy na
výše položené říční terase, a zbytky lužních lesů, situované ve sníženinách převážně v okolí
meandrů odstavených regulací koryta
Srovnání stavu krajiny v historii a v současnosti ukazuje od roku 1845 pokles ekologické
hodnoty území, zejména vlivem snižování rozlohy travních porostů, ekologická stabilita krajiny je
v současnosti hodnocena jako silně narušená (KES = 0,34). Vymezené prvky ÚSES v zájmovém
území jsou převážně nefunkční (chybí propojení biocenter pomocí biokoridorů).
Cílem plánu společných zařízení je zejména rekonstrukce a doplnění cestní sítě včetně
doplnění doprovodné vegetace cest (oboustranná stromořadí) a budování biotechnických
protierozních opatření (větrolamů), případně s posílením doprovodných porostů (co do rozsahu i
druhové skladby) podél vodotečí.

Opatření pro zpřístupnění pozemků byla navrhována tak, aby využila stávající polní cesty a
místní komunikace (většinou bezproblémově napojené na státní silniční síť, jsou navrženy
rekonstrukce některých sjezdů dle požadavků ČSN 73 6109:2013 a parametrů současné
zemědělské techniky), spolu se stávajícími funkčními cestními objekty, jako jsou propustky,
sjezdy, atd. Nové trasování cest bylo voleno tak, aby spolu se zpřístupněním zemědělských
pozemků navazovalo i na stávající krajinné struktury (hlavní meliorační zařízení) nebo dodržovalo
původní trasování cesty dle mapy KN případně rozdělovalo erozně ohrožené svahy. Zpřístupnění
vytváří předpoklady k budoucímu navázání na polní cestní síť v sousedních katastrálních územích.
Návrh zahrnuje nutná cestní odvodňovací zařízení (zatravněné příkopy s nízkými sklony svahů,
příp. mělké průlehy, podélný sklon, propustky, apod.) v rámci cestních pozemků. Trasování a
konstrukce cest byly odsouhlaseny se zemědělsky hospodařícími subjekty i se zástupci obce.
Tab. 1: Výčet stávajících a navrhovaných polních cest
Označení

Kategorie

Napojení na státní silniční síť

Návrh opatření

HC 1

P 4,5/30

--

Změna úseku dle studie ŘSD

HC 2

P 4,5/30

--

rekonstrukce

VC 3

P 4,0/20

--

rekonstrukce

VC 4

P 4,0/20

--

Část rekonstrukce, část novostavba

VC 5

P 4,0/20

Stáv. I/38, k rekonstrukci

rekonstrukce

VC 6

P 4,0/20

--

rekonstrukce

DC 7

P 3,5

--

rekonstrukce

HC 8

P 4,5/30

--

novostavba

VC 10

P 4,0/20

--

rekonstrukce
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Označení

Kategorie

Napojení na státní silniční síť

Návrh opatření

VC 11

P 4,0/20

--

rekonstrukce

DC 12

P 3,5

Stáv. III/3299, k rekonstrukci

rekonstrukce

DC 13

P 3,5

III/32912

novostavba

DC 14

P 3,5

--

rekonstrukce

DC 15

P 3,5

--

novostavba

DC 16

P 3,5

--

novostavba

VC 17

P 4,0/20

III/32912

novostavba

DC 18 Labská

P 3,5

--

stávající

DC 19

P 3,5

III/3299, III/32919 (oboustranně)

novostavba

DC 20

P 3,5

--

novostavba

DC 21

P 3,5

--

novostavba

DC 22 Labská

P 3,5

--

stávající, část rekonstrukce

Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu byla navržena na základě
studie erozní ohroženosti půdy (provedena dle Wischmeier-Smithovy univerzální rovnice, plošným
výpočtem nad DMT, s grafickým rastrovým výstupem) se zacílením na erozi vodní.
Erozní ohroženost byla šetřena metodikou dle (Janeček 2012). Přípustný smyv dle současných
metodik je 4 t*ha-1*rok-1. Řešené území je hodnocené jako nadměrnou erozí neohrožené, a to
obzvlášť kvůli středně hlubokým až hlubokým půdám bez větších sklonů svahů. Vodní erozí není
při stávajícím způsobu obhospodařovaní ohrožen žádný z půdních bloků v zájmovém území.
Z tohoto důvodu není nutné navrhovat žádná ochranná opatření.
Tab. 2: Navrhované opatření proti vodní erozi
ORGANIZAČNÍ

Návrh opatření

--

--nepoužito--

AGROTECHNICKÁ

Návrh opatření

--

--nepoužito--

BIOTECHNICKÁ

Návrh opatření

--

--nepoužito--

Hodnocení ohroženosti území větrnou erozí vychází z podkladů VÚMOP v.v.i. (Potenciální
ohroženost orné půdy větrnou erozí, SOWAC GIS). Větrnou erozí je ohrožena podstatná část půd
v území (cca 25 %). Nejohroženější půdy se nacházejí především v JZ části zájmového území (JZ
část k.ú. Pňov). Je to především způsobeno výskytem erozně náchylných lehkých půd (z hlediska
geologického složení převažuje písek a štěrk), dále rovinatým reliéfem a velkou rozběhovou
vzdáleností na půdních blocích ve směru převažujících větrů. Ve výčtu jsou uvedena navržená
ochranná opatření. Základem organizačních opatření je výběr pěstovaných plodin podle
náchylnosti k větrné erozi a jejich delimitace. Agrotechnická opatření spočívají v používání
protierozních agrotechnologií na orné půdě, mezi které patří bezorebné obdělávání pozemků,
vrstevnicové obdělávání pozemků, používání ochranných plodin a mulčování. Snížení rychlosti
větru a jeho škodlivého účinku lze dosáhnout pomocí přirozených bariér – větrolamů.
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Tab. 3: Navrhované opatření proti větrné erozi
ORGANIZAČNÍ

Návrh opatření

--

--nepoužito--

AGROTECHNICKÁ

Návrh opatření

ORG 1

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

ORG 2

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

ORG 3

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

ORG 4

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

ORG 5

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

ORG 6

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

ORG 7

Organizační opatření – protierozní rozmísťování plodin, osevní
postup, střídání plodin, vyloučení erozně náchylných plodin

BIOTECHNICKÁ

Návrh opatření

TEO 1

Technické opatření – poloprodouvavý větrolam

TEO 2

Technické opatření – poloprodouvavý větrolam

Vodohospodářská opatření úzce navazují a rozšiřují protierozní zabezpečení území. Navrženo je
vlastnické vypořádání stávajících drobných vodních toků (Pňovka, Nouzovský potok, Klipecká
svodnice), jejichž správcem je podnik Povodí Labe s.p. a občasných vodotečí – melioračních
odpadů, jejichž správcem je Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
(správa HOZ – Hradec Králové, Bc. Roman Vachek). Jedná se o umělá zemní koryta neopevněná,
převážně s náletovou doprovodnou vegetací dřevin.
Tab. 4: Výčet navrhovaných opatření k odvádění povrchových vod z území
CESTNÍ PŘÍKOPY – označení cesty

Návrh opatření

--

nejsou navrhována -

PODÉLNÁ CESTNÍ DRENÁŽ – označení cesty

Návrh opatření

--

- nejsou navrhována -

Tab. 5: Výčet navrhovaných opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
PODPORA RETENCE V POVODÍ – označení opatření

Návrh opatření

--

- nejsou navrhována -

VÍCEÚČELOVÉ MVN – označení opatření

Návrh opatření

- nejsou navrhovány -

- nejsou navrhována -
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Tab. 6: Výčet opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků
MELIORAČNÍ ZAŘÍZENÍ – označení opatření

Návrh opatření

Pňovka

parcelní vymezení

Nouzovský potok

parcelní vymezení

Klipecká svodnice

parcelní vymezení

V1

parcelní vymezení

V2

parcelní vymezení

V3

parcelní vymezení

HOZ 1

parcelní vymezení

HOZ 2

parcelní vymezení

HOZ 3

parcelní vymezení

HOZ 4

parcelní vymezení

HOZ 5

parcelní vymezení

HOZ 6

parcelní vymezení

Tab. 7: Výčet navrhovaných opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
OMEZENÍ EUTROFIZACE – označení opatření

Návrh opatření

- nejsou navrhovány -

- nejsou navrhována -

Tab. 8: Výčet navrhovaných opatření k ochraně vodních zdrojů
PÉČE O VODNÍ ZDROJE – označení opatření

Návrh opatření

- nejsou navrhovány -

- nejsou navrhována -

Tab. 9: Výčet navrhovaných opatření u stávajících vodních děl
OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH VODNÍCH DĚL

Návrh opatření

- nejsou navrhovány -

- nejsou navrhována -

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vychází ze schválené územně-plánovací
dokumentace – plánu ÚSES. Ovšem vzhledem k nedostatku půdy ve vlastnictví státu nebo obce
není možné vyčlenit dostatečné množství pozemků pro realizaci prvků ÚSES. Dle ÚP obce PňovPředhradí, obvod pozemkových úprav tvoří hranici s hranicí nadregionálního biocentra Polabský
luh (NRBC 7). Dále jsou v řešeném území dle ÚP vymezeny dva lokální biokoridory LBK 1 (k.ú.
Pňov) a LBK 2 (k.ú. Klipec).
V rámci PSZ jsou navrhovány liniové interakční prvky podél polních cest (výsadba stromořadí
podél cest HC2, DC13, DC20, část DC15 a část HC8) i plošné interakční prvky doplňující
současné skladebné prvky ÚSES.
Součástí PSZ bude rovněž vymezení některých porostů a výsadeb mimolesní dřevinné vegetace
navazující, které budou hodnoceny jako interakční prvky ÚSES. V okolí vodních toků je
zmapována doprovodná krajinná zeleň.
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Tab. 10: Výčet opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Návrh opatření

NRBC 7

--

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

Návrh opatření

--

--

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

Návrh opatření

--

--

LOKÁLNÍ ÚSES - BIOCENTRA

Návrh opatření

LBC 1

Mimo ObPÚ

LOKÁLNÍ ÚSES - BIOKORIDOR

Návrh opatření

LBK 1

Parcelní vymezení

LBK 2

Parcelní vymezení

LOKÁLNÍ ÚSES – INTERAKČNÍ PRVKY

Návrh opatření

IP 1

Parcelně vymezit

IP 2

Parcelně vymezit

IP 3

Parcelně vymezit

IP 4

Parcelně vymezit

IP 5

Parcelně vymezit

IP 6

Parcelně vymezit

IP 7

Parcelně vymezit

IP 8

Parcelně vymezit

IP 9

Parcelně vymezit, zpřístupnit

IP 10

Parcelně vymezit

IP 11

Založení vegetačního pásu, ochranné pásmo
drobného vodního toku Klipecká svodnice, ochrana
půd před větrnou erozí

IP 12

Parcelně vymezit, zachování souč. stavu bezlesí

IP 13

Nová výsadba, liniová pravidelná dub letní (Quercus
robur), součástí HC2

IP 13

Nová výsadba, liniová pravidelná dub letní (Quercus
robur), součástí DC13

IP 15

Nová výsadba, liniová pravidelná jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), součástí DC15

IP 16

Nová výsadba, liniová pravidelná dub letní (Quercus
robur), součástí HC8

IP 17

Založení plošného interakčního prvku (rozptýlená
zeleň); nevhodný tvar pozemku pro hospodaření,
návaznost na IP 11 a TEO 1

IP 18

Založení plošného interakčního prvku (rozptýlená
zeleň); nevhodný tvar pozemku pro hospodaření,
propojení s LBK 1

IP 19

Nová výsadba, liniová pravidelná dub letní (Quercus
robur), součástí DC20
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Zásady zpracování plánu společných zařízení

1.4

Plán společných zařízení je souborem prostorově a funkčně provázaných opatření k zajištění
základních cílů pozemkových úprav. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech (dále jen zákon) charakterizuje v §9 odst. 8 plán společných zařízení
především jako:
•

opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky,
brody a podobně,

•

protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.,

•

vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze,
suché poldry apod.

•

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability, jako místní
územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní
úpravy a podobně.

Cílem opatření je dle metodiky metodického návodu k provádění pozemkových úprav čj.
10747/2010-13300 (účinnost od 1.1.2016):
•

zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především
minimalizování škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, ochrana a zúrodnění půdního
fondu včetně optimálního prostorového a funkčního uspořádání druhů pozemků, přičemž
zájmy ochrany půdy, vody a krajiny mají přednost před jinými požadavky na pozemky

•

zlepšení vodního režimu území včetně kvality povrchových a podzemních vod

•

zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, opatření zahrnují řešení ÚSES na
úrovni plánu, řešení tvorby a ochrany krajinného rázu, podporu biodiverzity (rozmanitosti)
krajiny

•

řešení zemědělského dopravního systému, tj. zpřístupnění pozemkových tratí i jednotlivých
pozemků a zvýšení prostupnosti krajiny

Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají za účelem minimálních prostorových a
finančních nároků při maximální dosažitelné efektivitě. Například dopravní síť plní současně
funkce protierozní, zvýšení přirozené prostupnosti, krajinotvornou.
K majetkoprávnímu vypořádání navržených společných zařízení jsou přednostně vyčleněny
pozemky ve vlastnictví státu a dále pozemky obecní. Některé stávající funkční prvky ÚSES (zejm.
lesní a travní porosty) zůstávají na pozemcích soukromých vlastníků (viz výsledná bilance, kap. 6).
Pro koncepci PSZ KoPÚ v k.ú. Pňov-Předhradí byla z podkladů v kap. 1.1. Určující zejména
Studie protierozní ochrany v rámci přípravných prací (dle metodiky Janeček 2012, VÚMOP 2005 a
MŽP 2007) a ÚPD Obce Pňov-Předhradí. Dále bylo navazováno na koncepci schváleno PSZ
sousedního katastrálního území Oseček.
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Prvotní návrh byl upřesňován se sborem zástupců a se zemědělsky hospodařícími subjekty
(zapracování aktuální potřeby zpřístupnění, odvodnění dílčích pozemků a rekonstrukce drenáží),
zapracovány byly též podněty místních znalců (drobná doplnění, změny trasování a kategorie cest,
důraz na vegetační doprovody s dostatečným odstupem min. 2,5-3,0 m od krajnice). Výsledkem je
kompromisní návrh PSZ, zohledňující jak zájmy zemědělského obhospodařování, tak zabezpečení
polyfunkční účinnosti a celospolečenského zájmu.

1.5

Zohlednění podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi

V souladu s § 9 odst.10 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a úřadech byly
dotčené orgány státní správy vyzvány k uplatnění stanovisek k plánu společných zařízení do 30-ti
dnů ode dne doručení výzvy.

Česká geologická služba, správa oblastních geologů
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Vyjádření ze dne 14.11. 2018

• Na ploše řešeného území eviduje ČGS z ložiskových objektů pouze schválený prognózní
zdroj štěrkopísků R 9370011 Oseček.
• Prognózní zdroj štěrkopísku R 9370011 Oseček zasahuje na řešené území přibližně 100
metry na jeho severním okraji (oprava vyjádření „prognózní zdroj R 9370011 Oseček se
zájmového území dotýká při severní hranici“)
• ČGS nemá žádné další připomínky
České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Vyjádření ze dne 18.10. 2018

• CRA nemá žádné námitky či připomínky
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Vyjádření ze dne 3.12. 2018

• Na základě uplatněných připomínek byl změněn navržený štěrkový povrch vedlejší polní
cesty VC3 na travnatý povrch bez jakéhokoliv zpevnění.
• Krajský úřad jako orgán ochrany přírody k takto upravenému PSZ nemá dalších
připomínek
GasNet s.r.o.
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vyjádření ze dne 16.11. 2018

• V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení – STL plynovody a přípojky ve
správě GasNet s.r.o.
o V ochr. pásmu musí být zachováno stávající krytí, nesmí zde být vysázeny žádné
stromy a keře, nelze zřizovat stromy
o Komunikace, cyklostezky, polní cesty vedené v souběhu s STL plynovody situovat
ochranné pásmo STL plynovodů
o V případě jakýchkoliv stavebních záměrů požadujeme předložit k odsouhlasení
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Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Vyjádření ze dne 17.10. 2018

• Souhlasí s realizací projektu. V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani
nadzemní vedení společnosti
Povodí Labe s.p.
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Vyjádření ze dne 22.10. 2018

•

S plánem společných zařízení souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:
o Výstavbou a rekonstrukcí polních cest křížících toky nesmí dojít ke zmenšení
průtočných profilů propustků a mostků
o Křížení navržených stavebních objektů s vodními toky musí být provedeno
v souladu s ČSN 7521 30
o Veškeré stavby prováděné v blízkosti vodních toků požaduje individuálně
předložit a projednat
o Konkrétní zásahy do břehových porostů požaduje projednat s provozním
střediskem v Čáslavi
o Navrhované úpravy v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či zmenšovat
povinnosti správce toku

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlova náměstí 78, 280 12 Kolín I
Vyjádření ze dne 12.11. 2018

•
•
•
•
•
•

z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek
z hlediska ochrany ZPF bez připomínek
z hlediska státní správy lesů a myslivosti bez připomínek
z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek
z hlediska nakládání s odpady bez připomínek
z hlediska vodoprávního úřadu bez námitek

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Vyjádření ze dne 19.11. 2018

•

Vyjádření je stanoviskem odborného pracoviště ochrany přírody, není vyjádřením orgánu
státní správy, ani žádný takový výrok nenahrazuje

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1
Vyjádření ze dne 14.11. 2018

•

Arcibiskupství pražské nemá námitek k plánu společných zařízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá strana
Vyjádření ze dne 7.11. 2018

•
•

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. nemá námitky
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. žádá, aby byly veškeré terénní práce oznámeny ústavu
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ČEPRO a.s.
Dělnická 213, 170 04 Praha 7
Vyjádření ze dne 8.11. 2018

• V zájmovém území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty,
jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s.
ČEPS a.s.
Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín
Vyjádření ze dne 12.10. 2018

•
•

V zájmovém území se nachází vedení přenosové soustavy (400 KV)
Ve fázi projektové přípravy doporučuje společnost požádat vyřizujícího pracovníka o
vyjádření k projektové dokumentaci

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové
Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory
Vyjádření ze dne 12.10. 2018

• V zájmovém území se nenacházejí objekty státní pozorovací sítě ČHMÚ
• ČHMÚ nemá k výše uvedenému plánu žádné připomínky
Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností
Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady
Vyjádření ze dne 5.11. 2018

• Městský úřad Poděbrady, jako příslušný orgán státní památkové péče uvádí, že dotčené
pozemky v řešeném území nejsou plošně památkově chráněny. V zájmovém území se
nenachází žádná evidovaná kulturní památka. (evidované kulturní památky se nacházejí
v sousedních katastrálních územích, které nejsou zahrnuty do obvodu PÚ).
ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmoky
Vyjádření ze dne 2.11. 2018

•

Společnost nemá k předloženému návrhu PSZ připomínky

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Vyjádření ze dne 15.10. 2018
•
V řešeném území se nenachází

v zemi žádné podzemní komunikační vedení ve vlastnictví
a správě společnosti Dial Telecom a.s.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín
Polepská 634, 280 02 Kolín
Vyjádření ze dne 5.11. 2018
•
Hasičský záchranný

•

sbor Středočeského kraje ÚO Kolín nemá námitky k navrhovaným
KoPÚ v k.ú. Pňov a k.ú. Předhradí
Požadavek, aby pozemkovými úpravami nebyl zhoršen stávající stav přípustnosti
k objektům, zdrojům požární vody a jednotlivým (i nezastavěným) pozemkům

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
Vyjádření ze dne 15.10. 2018

•

PSZ nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Vyjádření ze dne 23.10. 2018

•

KSÚS s napojením polních cest na silnice III. třídy souhlasí a požaduje dodržet uvedené
připomínky:
o V místě napojení polních cest na silnice III. tříd bude v místě, kde je silniční
příkop, zřízen zatrubněný propustek o světlosti trub min. 400 mm s obetonovanými
čely a případnou úpravou silničního příkopu v délce 10 m na obě strany. Povrch
polní cesty v místě napojení bude zpevněný, bezprašný, napojený na přilehlou
komunikaci. Spojovací spára bude zatřena modifikovaná zálivkou.
o Odvodnění bude mimo silničního tělesa a jeho příslušenství
o Při výstavbě nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci
o Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření
tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu
o Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
o Investor stavby je povinný udržovat polní cesty v takovém stavu, aby nedocházelo
ke znečišťování či poškozování přilehlých komunikací a silniční propustky
v průtočném stavu
o Součástí žádosti o vydání stavebního povolení bude vyjádření Policie ČR – DI a
rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ
o Případné dopravní značení při napojení polních cest, na silnice III. třídy musí být
odsouhlaseno Policií ČR a odborem dopravy MěÚ, musí být stanoveno úpravou
silničního provozu
o V průběhu realizace stavby může dojít k upřesnění podmínek

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého
majetku
Na Baních 1535, 150 00 Praha 5 - Zbraslav
Vyjádření ze dne 18.10. 2018

•

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje nemá k výše uvedeným KoPÚ připomínek

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk
Vyjádření ze dne 12.11. 2018

•

Dopravní inspektorát při respektování uvedených připomínek nemá dalších požadavků
o Projektová dokumentace polních cest bude předložena dopravnímu inspektorátu
PČR Nymburk k vyjádření
o Připojení pozemních komunikací na jiné pozemní komunikace musí být v souladu
s ČSN 73 6102 a musí splňovat rozhledové poměry v místě připojení v souladu
s ČSN 73 6102
o KoPÚ nesmí mít za následek narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na
přilehlých pozemních komunikací

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Vyjádření ze dne 12.11. 2018

•

Řešené území je pokryto územně plánovací dokumentací Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje. Při zpracování dokumentace pozemkových úprav byly zakreslené
koridory (nadregionální biocentrum NRBC7, koridor silnice I/38, přeložka Oseček-Ohrada,
koridor silnice II/328) zohledněny.

Městský úřad Kolín, Odbor dopravy
Na Valech 72, Kolín II
Vyjádření ze dne 12.11. 2018

Odbor dopravy nemá k PSZ zásadních připomínek
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MERO ČR, a.s.
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Vyjádření ze dne 15.10. 2018

•
•

V oblasti se nevyskytuje žádné zařízení ve vlastnictví a správě MERO ČR, a.s.
K předloženému PSZ nemáme žádné připomínky

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského
Kozí 4, 110 01 Praha 1
Vyjádření ze dne 2.11. 2018

•

•

Řešené území PSZ je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů
evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena
ochrana výhradních ložisek
OBÚ nemá námitky k navrhovanému záměru

Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Agentura logistiky
Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Vyjádření ze dne 17.10. 2018

•

Nemá k uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasí

SITEL, spol. s.r.o.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Vyjádření ze dne 17.10. 2018

•

V předmětném území není umístěno zařízení ve vlastnictví spol. SITEL

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4
Vyjádření ze dne 18.10. 2018

•

V řešeném území se nenacházejí žádná VVKS ve vlastnictví společnosti

VODOS, s.r.o. Kolín
Legerova 21, 280 02 Kolín
Vyjádření ze dne 21.10. 2018

•

V řešeném území nedojde ke styku s podzemními sítěmi ve správě VODOS, s.r.o.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 14
Vyjádření ze dne 7.11. 2018

•

K předloženému návrhu PSZ nemá připomínek
o V území, které je předmětem KoPÚ prochází stávající silnice I/38. zároveň
v předmětném území sledujeme záměr přeložky silnice I/38, na který je v současné
době zpracována technická studie „I/38 Poděbrady (D11) – Kolín, přeložka“
(SUDOP Praha a.s.), která byla do návrhu zapracována.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Vyjádření ze dne 16.10. 2018

•

Pobočka Kutná Hora Krajského pozemkové úřadu pro Stř. kraj a hl.m. Praha
k předloženému PSZ nemá připomínky
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Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
Černoleská 1929, 256 01 Benešov
Vyjádření ze dne 8.11. 2018

•

Státní veterinární správa vy dává k předloženému návrhu PSZ souhlasné stanovisko

Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
Vyjádření ze dne 28.11. 2018

•

Z hlediska archeologické památkové péče nemá žádné námitky, které by znemožnily
provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu

Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
Vyjádření ze dne 15.10. 2018

•

Drážní úřad si v případě, pokud by pozemkové úpravy vyvolaly nutnost stavebního
záměru, vyžádá závazné stanovisko k plánované akci

Státní plavební správa – Pobočka Praha
Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 - Holešovice
Vyjádření ze dne 23.10. 2018

•

Státní plavební správa požaduje respektovat Generel vodních cest, jenž zohledňuje
dlouhodobé záměry v oblasti rozvoje vodních cest, jež se týkají např. směrových úprav
koryta Labe v k.ú. Pňov-Předhradí, Velký Osek, Veltruby

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Vyjádření ze dne 25.10. 2018

•

Výše uvedená vymezená území MO-ČR (MCTR – vojenský letecký okrsek - letiště a
letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území) zásadně nelimitují řešení KoPÚ.
Za předpokladu preference výsadby v souladu s STG (stávajícím geofondem) v prostoru
MCTR nemá Ministerstvo obrany ČR ke KoPÚ připomínky.

Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov
Vyjádření ze dne 27.12. 2018

•

S předloženým návrhem souhlasí při splnění následujících podmínek:
o Při výstavbě nových polních cest i při rekonstrukci stávajících polních cest
požadujeme dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních
zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
o Výsadbu zeleně provádět pouze jednostranně ve vzdálenosti 1 m od vrchní hrany
HOZ
o Při souběhu budovaných polních cest s HOZ dodržet min. vzdálenost 1 m od
vrchní hrany otevřeného kanálu HOZ
o Při výstavbě propustků dodržet niveletu dna HOZ (dno bez nánosů)
o Výhybny a sjezdy umístit do vzdálenosti min. 4 m od vrchní hrany HOZ
o Před zahájením stavebního řízení pro polní cesty, stavbu a rekonstrukci propustků
předložit PD k odsouhlasení z důvodu stanovení podmínek technického řešení
stavby
o Provést opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží POZ a nedošlo
k porušení jejich funkčnosti
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2. OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání

2.1

Zájmové území se rozkládá na rozhraní okrsků Středolabská niva a Sadská rovina. Rozhraní
obou okrsků je v zájmovém území dobře identifikovatelné ostrou terénní hranou ve směru S-J, na
jejímž okraji se rozkládá zástavba obcí Pňov a Předhradí. Terén je charakterizován jako rovina
s nadmořskou výškou pohybující se mezi 190 – 200 m n m. Síť vodních toků je historicky
upravená, orná půda je prostoupena podrobným odvodněním pozemků (POZ) a voda je odváděna
hlavními odvodňovacími zařízeními, která mají většinou vyřešené křížení se stávající cestní sítí.
Stávající síť polních cest byla v rámci přípravných prací vyhodnocena jako nedostatečně hustá,
v zájmovém území úplně chybí některé polní cesty, které by zpřístupňovaly půdní bloky, případně
nesplňují parametry dané normou ČSN 73 6109.
Cesty byly tedy navrženy, tak aby zpřístupnily současné vlastnické pozemky a krajinu
s vazbou na navržený PSZ v Osečku, a především na plánovaný obchvat sídel Pňov-Předhradí
(přeložka silnice I/38).
Na jednání konaného 14.5.2018 v zasedací místnosti SPÚ, Pobočka Kolín v Kolíně bylo
dohodnuto, že firma GAP Pardubice s.r.o. (zpracovatel pozemkových úprav) zapracuje podklady
technicko-ekonomické studie přeložky I/38 Poděbrady – Kolín (SUDOP Praha a.s.) do plánu
společných zařízení a ten následně předá ČR ŘSD, jako podklad pro další stupeň dokumentace.
Řešení míst křížení a napojení na silniční síť dle parametrů ČSN 73 6109 bylo obesláno
dotčeným orgánům státní správy – Dopravní inspektorát policie ČR, Krajské ředitelství
Středočeského kraje. Doplněny jsou návaznosti na okolní katastrální území. U některých
stávajících cest je navržena rekonstrukce, doplnění konstrukčních vrstev a případně objektů, včetně
určení priority pro postupnou realizaci PSZ.
Návrh nových tras polních cest vychází z historické sítě polních cest v zájmovém území a
současného stavu krajinných struktur v území (HOZ), bezškodné odvedení srážek je realizováno
pomocí cestních příkopů případně podélné drenáže.

Obecné zásady návrhu cestní sítě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečit propojení sousedních obcí a osad
umožnit přístup na pozemky či bloky pozemků jednoho vlastníka
umožnit propojení zemědělských podniků vzájemně mezi sebou
umožnit dopravu mezi zemědělským podnikem a místem odbytu zeměd. výrobků
zlepšit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, vedení značených
turistických cest a cyklotras
vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou,
vodohospodářskou a estetickou (doprovodná vegetace)
využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stabilizaci nové hranice
pozemku, potažmo například protierozního uspořádání pozemků podél vrstevnic
zajistit návaznost na síť stávajících polních a lesních cest mimo obvod KPÚ
respektovat vodoochranné zásady, aby nedošlo k erozi či k ohrožení jakosti vod haváriemi,
úkapem apod.
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Cíle návrhu cestní sítě pro k.ú. Pňov-Předhradí jsou:
•

zpřístupnění všech bloků orné půdy s přihlédnutím na přístupnost v budoucím uspořádání
nových pozemků (jako základní předpoklad uplatnění vlastnických práv) za podmínky
minimalizace záboru orné půdy

•

majetkové vypořádání stávajících polních cest (snaha maximálního počtu parcel stávajících
i nově navrhovaných polních cest převést do vlastnictví obce)

Hranice silničních a pomocných silničních pozemků (pozemků pod silnicemi III. třídy v zájm.
úz.) byly schváleny za účasti komise pro zjišťování hranic se zástupci SÚS Středočeského kraje
dne 26.1.2016. Součástí návrhu nového uspořádání pozemků bude vyčlenění těchto parcel,
vypořádání v rozsahu nároku SÚS Středočeského kraje, případně doplnění z nároku disponibilní
státní půdy.
Trasy a konstrukční řešení navrhovaných polních cest a cest navržených k rekonstrukci byly
projednány se členy sboru zástupců na jednáních dne 20.2.2018, 14.5.2018 a 24. 9. 2018. Byly
vzneseny připomínky, které byly zapracovány do konečného znění Plánu společných zařízení. Po
předložení a projednání v RDK (Regionální dokumentační komise) bude PSZ předložen
zastupitelstvu obce ke schválení.
Návrh cestní sítě, zejména stávající a navrhovaná napojení na státní silniční síť, bude rovněž
předložen Dopravnímu inspektorátu PČR Kolín k posouzení.

2.2

Kategorizace cestní sítě

Z hlediska významnosti dělí ČSN 73 6109 polní cesty do tří kategorií:
Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní
komunikace či silnice III., výjimečně II. třídy, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo
k zemědělské usedlosti. Polní cesty hlavní jsou navrhovány jako jednopruhové s výhybnami nebo
dvoupruhové, v obou případech zpevněné s trvalým odvodněním zemního tělesa. Předpokládá se u
nich celoroční sjízdnost a svozová plocha 100-150 ha.
Vedlejší polní cesty zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo usedlostí a jsou napojeny na
cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace a silnice III. (II.) třídy. Polní cesty
vedlejší jsou vždy jednopruhové s výhybnami, většinou zpevněné, v odůvodněných případech
nezpevněné, se svoznou plochou 50-100 ha.
Doplňkové polní cesty zajišťují zpřístupnění půdních celků jednoho vlastníka nebo mohou
tvořit hranici mezi vlastnickými pozemky. Jsou vždy jednopruhové, sezónní, většinou nezpevněné.
Výhybny ani obratiště se pro tuto kategorii nenavrhují.
V zájmovém území jsou použity především cesty hlavní a vedlejší. Doplňkové cesty jsou
navrženy s ohledem na předpokládané potřeby zpřístupnění pozemků v rámci návrhu nového
uspořádání pozemků a s ohledem na vhodné rozšíření cestní sítě.
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Obr. 1: Vzorový příčný řez polní cestou

Tab. 11: Návrhové kategorie polních cest (šířka v koruně/návrhová rychlost v km.h-1)
Hlavní

Vedlejší

Doplňkové

Dvoupruhové

Jednopruhové

Jednopruhové

Jednopruhové

P 6,0/30

P 4,5/30

P 4,0/20

--

P 4,0/30

P 3,5/20

Cesty jsou navrhovány jednopruhové s výhybnami, šíře koruny hlavních cest činí 4,5 m
(+ krajnice 2 x 0,50 m) – Cesty jsou rozšířené o zpevněné krajnice z důvodu vyhovění rozchodu
moderní zem. techniky cca 3,5 - 4,0 m). V případě vedlejších cest je navržena šíře koruny 4,0 m
(+ krajnice 2 x 0,5 m), dle návaznosti a dopravního zatížení. Doplňkové cesty jsou navrhovány jako
sezónní o šířce 3,5m bez krajnic.
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Tab. 12: Souhrn návrhu cestní sítě (cesty s navrhovaným asfaltovým krytem červeně, štěrkové žlutě,
travnaté zeleně)

Označení

Délka
souč. /
návrh

Návrhová
kategorie

Stávající zpevnění

Současný stav Priorita

HC 1

P 4,5/30

1087

zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch částečně
(obalované kamenivo) km 0,000-1,087
vyhovující

III

HC 2

P 4,5/30

385

zpevněná vozovka / netuhá / provozní
částečně
zpevnění (štěrk, stavební drť) km 0,000-0,385 vyhovující

II
II

1393

zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch nevyhovující
(obalované kamenivo) km 0,000-0,145;
nezpevněná vozovka / netuhá / zemnízatravněná km 0,145-1,393

I

VC 3

P 4,0/20

VC 4

P 4,0/20

1334

zpevněná vozovka / netuhá / provozní
nevyhovující
zpevnění (štěrk, stavební drť) km 0,000-0,465
nezpevněná vozovka / netuhá / zemnízatravněná km 0,465-1,074

VC 5

P 4,0/20

350

nezpevněná vozovka / netuhá / zemní,
zatravněná km 0,000-0,350

nevyhovující

II

nevyhovující

III

VC 6

P 4,0/20

417

zpevněná vozovka / netuhá / provozní
zpevnění (štěrk) km 0,000-0,085
nezpevněná vozovka / netuhá/ zemnízatravněná km 0,085-0,417

DC 7

P 3,5

380

nezpevněná vozovka / netuhá/ zemní,
zatravněná km 0,000-0,380

nevyhovující

III

HC 8

P 4,5/30

1042

zpevněná vozovka / netuhá / provozní
zpevnění (štěrk) km 0,000-0,219

nevyhovující

I

VC 10

P 4,0/20

89

nezpevněná vozovka / netuhá/ zemní,
zatravněná km 0,000-0,089

nevyhovující

III

VC 11

P 4,0/20

198

zpevněná vozovka / netuhá / provozní
částečně
zpevnění (štěrk, stavební drť) km 0,000-0,198 vyhovující

III

DC 12

P 3,5

158

nezpevněná vozovka / netuhá/ zemní,
zatravněná km 0,000-0,158

nevyhovující

III

DC 13

P 3,5

781

--

--

IV

DC 14

P 3,5

149

nezpevněná vozovka / netuhá / zemní,
zatravněná km 0,000-0,149

částečně
vyhovující

III

DC 15

P 3,5

1404

--

--

IV

DC 16

P 3,5

694

--

--

IV

VC 17

P 4,0/20

1012

--

--

III
II

DC 18

P 3,5

1135

zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch částečně
(obalované kamenivo) km 0,000-1,138
vyhovující

DC 19

P 3,5

2936

--

--

III

DC 20

P 3,5

659

--

--

IV

DC 21

P 3,5

723

--

--

IV

DC 22

P 3,5

1733

nezpevněná vozovka / netuhá / zemní, km
0,000-0,530; 978-1705

částečně
vyhovující

III
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Trasování cest vychází z vytčených cílů zpřístupnění se zohledněním požadavků místní
samosprávy a sboru zástupců. Návrhové parametry tras vycházejí z ČSN 73 6109 a Katalogu
vozovek polních cest (MZe 2011). Směrové kružnicové oblouky jsou navrženy o poloměrech
(12,5) 50-500 (5000) m, s cílem zaručit co nejdelší sklonově jednotné úseky pro bezpečný a
komfortní provoz, dodržet minimální (zpev. 0,5 % / zatrav. 3 %) a maximální (15/10 %) podélné
sklony, a přitom co nejlépe vystihnout terén pro minimalizaci zemních prací. Výškové řešení bylo
posouzeno na podélných profilech jednotlivých navrhovaných cest, u žádné nebyla překročena
mezní hodnota pro daný kryt vozovky. Podélné, příčné a vzorové profily vybrané cesty jsou
součástí grafických příloh DTR.
Křižovatky cest jsou voleny v přímých úsecích, některé s výhodou na vnější straně oblouků
(snaha o dosažení ideálního úhlu odbočení), poloměry odbočovacích zakružovacích oblouků jsou
min. 9 m u dopravně významných cest 12,5 m. Křižovatky mohou sloužit zároveň jako výhybny.
Navrhováno je zřízení 2 nových a 2 rekonstrukcí stávajícího napojení na státní silniční síť u
navržených hlavních a vedlejších cest.
V rámci přípravných prací byly rekognoskovány objekty na stávajících polních cestách, byl
posouzen jejich stav a funkčnost. Stávající i nově navrhované objekty jsou uvedeny a popsány u
každé cesty.
Odvodnění cestní pláně je navrženo volně do terénu případně do navazujících občasných
vodních toků – melioračních odpadů.

Tab. 13: Navržené konstrukce vozovek dle Katalogu vozovek polních cest
H l a v ní p ol ní c e s t y : N e t u h á s t me l e n á v oz o v ka P N 4 0 2
OBRUSNÁ VRSTVA

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ dle ČSN EN 13108-1

40 mm

KRYCÍ VRSTVA

Obalované kamenivo hrubé ACP 16+ dle ČSN EN 13106-1

80 mm

PODKLADNÍ VRSTVA

Štěrkodrť ŠD A dle ČSN 73 6126

150 mm

OCHRANNÁ VRSTVA

Štěrkodrť ŠD A dle ČSN 73 6126

200 mm

tloušťka vozovky
celkem

470 mm

V e dl e j š í p ol ní c e s t y : N e t u h á n e s t me l e n á vo z o v ka P N 6 1 3
KRYCÍ VRSTVA

Mechanicky zpevněné kamenivo dle ČSN 73 6126

180 mm

PODKLADNÍ VRSTVA

Štěrkodrť ŠD dle ČSN 73 6126

200 mm

tloušťka vozovky
celkem
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Výše uvedené návrhy konstrukcí vozovek mohou být eventuálně částečně pozměněny ve fázi
vyhotovení PDPS jednotlivých cest po upřesnění charakteristik podloží, stanovených
geotechnickým průzkumem podle TP 76 (Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace). U
případně dodatečně identifikovaných úseků polních cest s nižší únosností pláně bude provedeno
jednoduché lokální zlepšení podložních zemin (vápnem, syntetickými aditivy, vrstvou kameniva fr.
63-125 mm nebo geotextilií).

Obr. 2: Příklad šířkového uspořádání hlavní/vedlejší polní cesty dle TP Katalogu vozovek polních
cest
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Základní parametry prostorového uspořádání polních cest

HC 1 “Klipecká“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA PO REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:

P 4,5/30

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

1087 m
beze změny
R 100; R 80; R100
7 317 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:
BEZ
stávající odvodňovací

zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch (obalované kamenivo) km 0,000-1,087
PN 402 (ŠD A/ACP)
4,5 m vozovka; (+ krajnice 2*0,5 m)

prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

Km 0,565 - propustek P2 DN 800/ dl. 6 m
Km 0,888 - propustek P1 DN 500/ dl. 6 m
---

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:

km 0,527 - 0,536 křížení VN nadzemní
km 0,537 - 0,543 křížení VN nadzemní
km 0,870 - 0,882 křížení VVN nadzemní

stávající doprovodná
vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:
dopravní význam:
napojení na komunikace:

popis:

Km 0,000-0,927 jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), výsadba do 10 let věku
-Propojení osad Pňov a Klipec. V intravilánu Pňova zúžený profil (6 m š.)
Napojení na I/38 v intravilánu obce Pňov, vyhovující (km 0,000)
Napojení III/32911 v intravilánu obce Klipec, vyhovující (km 1,087)
Napojení na VC 17 (km 0,882)
Křížení s DC 19b (km 1,915) a s DC19c (km 1,930)
Polní cesta po rekonstrukci, v udržovaném stavu, nevyžaduje zásahů.
Z důvodu plánované přeložky I/38 dle podkladů ŘSD ČR dochází v místě křížení s PC
HC1 ke změně trasy HC1 km 0,200 – 0,494 (náklady spojené s úpravou trasy PC HC1
bude hradit ŘSD).
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HC 2 “Židovka“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:

P 4,5/30

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

405 m
385 m
-3 443 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

zpevněná vozovka / netuhá / provozní zpevnění (štěrk, stavební drť) km 0,000-0,385
PN 402 (ŠD A/ACP)
4,5 m vozovka; (+ krajnice 2x 0,5 m)

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:

--

stávající doprovodná
vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:
dopravní význam:
napojení na komunikace:

popis:
poznámky:

km 0,055-0,312 dub letní (Quercus robur), výsadba do 2 let věku
Doplnění travnatého pásu v šířce 2,5 m od krajnice cesty v pruhu nedávno vysázených
stromů (IP13).
Polní cesta zpřístupňuje trať „V Kosově“ a rozsáhlé lesní porosty labského luhu
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000)
Napojení na lesní síť (km 0,385)
Napojení na VC 11 (km 0,004)
Napojení na DC16 (km 0,351)
vymezení obecního pozemku pro těleso cesty a doprovodnou zeleň v celé délce.
--
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VC 3 “V Hájku“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:

P 4,0/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

1382 m
1393 m
R170; R520; R150; R110; R60; R20; R40; R120; R60; R70; R200; R50; R20; R70
9 936 m2

stávající zpevnění:

zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch (obalované kamenivo) km 0,000-0,145;
nezpevněná vozovka / netuhá / zemní - zatravněná km 0,145-1,393
PN 620 (MZZ/ZV)
5,0 m vozovka

návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:
stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

--

navrhované výhybny:

km 0,799 – hospodářský sjezd S3
km 1,167 – hospodářský sjezd S2

inženýrské sítě:

km 1,320 – 1,332 křížení sdělovací vedení podzemní
km 1,320 – 1,364 křížení sdělovací vedení podzemní

stávající doprovodná
vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

km 0,000-0,970 směs různorodých dřevin labského luhu

dopravní význam:

Zpřístupňuje záhumenní pozemky (drobná držba) v lokalitě „Hájek“, v okolí odstaveného
ramene „Staré Labe“
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000; 1,387)

napojení na komunikace
vyšší třídy:
popis:

poznámky:

---

--

Úsek polní cesty VC 3 (km 0,239-0,921) prochází evropsky významnou lokalitou (EVL
Libické luhy). Z důvodu předmětů ochrany přírody v této lokalitě je navržen travnatý
povrch projektované polní cesty bez jakéhokoliv zpevnění.
--
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VC 4 “V Kosově“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI A S PRODLOUŽENÍM NOVOSTAVBA

návrhová kategorie:

P 4,0/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

1074 m
1334 m
R220; R70; R100; R80; R50; R60; R12,5; R40
10 049 m2

stávající zpevnění:

zpevněná vozovka / netuhá / provozní zpevnění (štěrk, stavební drť) km 0,000-0,465
nezpevněná vozovka / netuhá / zemní - zatravněná km 0,465-1,074
PN 402 (ŠD A/ACP)
4,0 m vozovka; (+ krajnice 2*0,5 m)

návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:
stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

km 1,264 – propustek P6 DN 1000/ dl. 5,0 m
km 1,331 – mostek M7 (2,5 * 2,0 / 4 m)

navrhované výhybny:

km 0,675 – 0,695 výhybna V3
km 1,019 – 1,039 výhybna V4
km 0,292 hospodářský sjezd S5
km 0,467 hospodářský sjezd S7

inženýrské sítě:

km 0,287 – 0,292 křížení VVN nadzemní

stávající doprovodná
vegetace:

km 0,020-0,135 levostranné stromořadí slivoní (Prunus domestica)
km 0,310-0,405 levostranné smíšené stromořadí – dub letní (Quercus robur), bříza
bělokorá (Betula pendula), hrušeň domácí (Pyrus communis)
km 0,510- 0,745 levostranné stromořadí smíšené stromořadí, nová výsadba do 10 let věku
– dub letní (Quercus robur), třešeň ptačí (Prunus avium), hrušeň domácí (Pyrus
communis), borovice lesní (Pinus sylvestris)
km 0,770-0,905 levostranný remíz různorodých dřevin
km0,917-1,176 levostranný doprovodný porost Nouzovského potoka – olše lepkavá (Alnus
glutinosa), vrba bílá (Salix alba), trnka obecná (Prunus spinosa), bez černý (Sambucus
nigra)
km 1,285-1,329 – IP8 – topolové hybridy (Populus sp.), vrba bílá (Salix alba), trnka
obecná (Prunus spinosa), bez černý (Sambucus nigra)
km 0,000-1,262 poloprodouvavý větrolam TEO 2 pravostranně (šířka min. 6,5 m); v místě
navržených výhyben (km 0,675 – 0,695, 1,019 – 1,039) zúžení šířky větrolamu na 4,0 m

návrh doprovodné
vegetace:
dopravní význam:

napojení na komunikace:
popis:

poznámky:

Nouzovský potok; km 0,917-1,248
--

Polní cesta zajišťující propojení s k.ú. Nová Ves I. (možnost využití cesty nejen pro
zemědělskou techniku, ale zároveň pro cykloturistiku (nutné dobudování návazné
komunikace v sousedním k.ú. Nová Ves I.!). Zpřístupnění přilehlých bloků.
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000)
Napojení na VC 10 (km 0,436); DC 14 (km 0,913); VC 5 (km 1,273); DC 21 (km 1,321)
První úsek VC4 (km 0,000-0,465) veden po zaužívané trase – po rekonstrukci. V úseku
(km 0,465-1,334) polní cesta navržena v nové trase podél hrany půdního bloku (obecní
pozemky, lepší návaznost na sousední k.ú.). Využití stávajících propustků (dobře
dimenzované, v dobrém stavebně-technickém stavu). Rekonstrukce a novostavba
(doporučený asfaltobetonový kryt) spojená s parcelním vypořádáním.
Vypracována DTR (situace, PP, charakteristické PF)
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VC 5 „Doubice“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI
návrhová kategorie:

P 4,0/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

422 m
350 m
-2 719 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

nezpevněná vozovka / netuhá / zemní, zatravněná km 0,000-0,350
PN 613 (ŠD B/MZK)
4,0 m vozovka; (+ krajnice 2*0,5 m)

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

km 0,167 – propustek P17 DN 600/ dl. 5,0 m

navrhované výhybny:

km 0,348 hospodářský sjezd S1

inženýrské sítě:

--

stávající doprovodná
vegetace:

km 0,170-350 levostranné stromořadí smíšené (doprovodná vegetace melioračního
odpadu) – topol černý (Populus sp.), nálet vrba bílá (Salix alba), dub letní (Quercus
robur), třešeň ptačí (Caresus avium), trnka obecná (Prunus spinosa)

návrh doprovodné
vegetace:

--

dopravní význam:

Zpřístupnění rozsáhlejších bloků „Doubice“. Napojením na polní cestu VC4 zajištěna
snadná dostupnost návaznost na sousední k.ú. Nová Ves I.

napojení na komunikace
vyšší třídy:

Napojení na I/38 vyhovující, nutno dobudovat zpevnění sjezdu (km 0,000)
Napojení na VC4 (km 0,350)

popis:
poznámky:

rekonstrukce spojená s parcelním vypořádáním
--

meliorační odpad; km 0,000-0,350
--
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VC 6 „V pěšinkách“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:

P 4,0/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

685 m
417 m
R60; R50; R80; R15
2 974 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:
stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

zpevněná vozovka / netuhá / provozní zpevnění (štěrk) km 0,000-0,085
nezpevněná vozovka / netuhá/ zemní - zatravněná km 0,085-0,417
PN 402 (ŠD A/ACP, bet. dílce)
4,0 m vozovka; (+ krajnice 2*0,5 m)
--

---

navrhované výhybny:

km 0,415 hospodářský sjezd S4

inženýrské sítě:
0
stávající
doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

km 0,000-0,400 lesní porost pravostranně
--

dopravní význam:

Zpřístupňuje pastviny a záhumenní pozemky podél Starého Labe

napojení na komunikace:

Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000)
Napojení na DC 20 (km 0,103)

popis:
poznámky:

rekonstrukce spojená s parcelním vypořádáním. Nutné dobudovat těleso, zpevnění
kolejovou úpravou z dílců.
Vypracována DTR (situace, PP, charakteristické PF)
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DC 7 „U křížku“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI
návrhová kategorie:

P 3,5/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

378 m
380 m
R50; R50; R30; R430
2 092 m2
zpevněná
vozovka
/ netuhá/
zámk.
dlažba
km 0,000-0,265
nezpevněná
vozovka
/ netuhá/
zemní,
zatravněná
km 0,000-0,380

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

PD 502 (ŠD B/bet. pás. tvárnice)
3,5 m vozovka, pásová úprava; zatravnění 2*1 m

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

km 0,006 – propustek P8 DN 800/ dl. 6,0 m
km 0,378 – propustek P20 DN 1000/ dl. 6,0 m

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0
stávající doprovodná
vegetace:

km 0,341 – 0,345 křížení VVN nadzemní

---

km 0,000-0,230 pravostranné smíšené stromořadí – topol černý (Populus sp.), nálet olše
lepkavé (Alnus glutinosa), tnka obecná (Prunus spinosa)

návrh doprovodné
vegetace:

--

dopravní význam:

Občasné pojíždění během polních prací

napojení na komunikace
vyšší třídy:

Napojení na III/32911 vyhovující, nutno zajistit dobré rozhledové podmínky odstraněním
dřevin v místě sjezdu (km 0,000)
Napojení na VC17 (km 0,380)

;
popis:

rekonstrukce spojená s parcelním vypořádáním. Zpřístupnění polních tratí mezi rameny
Klipecké svodnice.

poznámky:

--
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HC 8 „Kobylnice“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI A S PRODLOUŽENÍM NOVOSTAVBA

návrhová kategorie:

P 4,5/30

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

219 m
1 042 m
R1350; R25; R30; R120
8 483 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

zpevněná vozovka / netuhá / provozní zpevnění (štěrk) km 0,000-0,219
PN 402 (ŠD A/ACP)
4,5 m vozovka; (+ krajnice 2 x 0,5 m)

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

km 0,340 – propustek P9 DN 600/ dl. 5 m
---

navrhované výhybny:

km 0, 318-0,338 výhybna V1
km 0,972-0,992 výhybna V2
km 1,028 hospodářský sjezd S6

inženýrské sítě:

km 0,349 – 0,350 křížení VVN nadzemní
km 1,041 – 1,042 křížení sdělovací vedení podzemní

0stávající doprovodná
vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

dopravní význam:

napojení na komunikace:
popis:
poznámky:

-km 0,000-0,330 nová výsadba, liniová pravidelná IP16 (šířka min. 2,5 m)
km 0,357-1,022 poloprodouvavý větrolam TEO 1 levostranně (šířka min. 6,5 m)
Hlavní polní cesta, zásadní pro zpřístupnění rozsáhlých půdních bloků (cca 100 ha) v JZ
části k.ú. Pňov. Polní cesta zajišťující propojení s intravilánem obce Velim (možnost
využití cesty nejen pro zemědělskou techniku, ale zároveň pro cykloturistiku (nutné
dobudování návazné komunikace v sousedním k.ú. Velim !)
Napojení na III/32911 vyhovující, nutno dobudovat zpevnění sjezdu (km 1,042)
Napojení na DC 15 (km 0,056)
Převážně novostavba. Sdružená funkce s větrolamem TEO 1
Vypracována DTR (situace, PP, charakteristické PF)
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VC 10
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:

P 4,0/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

91 m
89 m
-608 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

nezpevněná vozovka / netuhá/ zemní, zatravněná km 0,000-0,089
PD 502 (ŠD B/bet. pás. tvárnice)
4,0 m vozovka, pásová úprava; zatravnění 2*1 m

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

--

---

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0
stávající
doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

---

dopravní význam:

Vedlejší cesta, v řešeném území pouze krátký úsek v bloku TTP, v lesním porostu však
zpřístupňuje cca 130 ha.

napojení na komunikace
vyšší třídy:

Napojení na VC4 (km 0,000)

popis:
poznámky:

novostavba, zpevnění kolejovou úpravou z dílců
--
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VC 11
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:

P 4,0/20

stávající délka:
návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

198 m
198 m
R20; R20; R20
1 205 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

zpevněná vozovka / netuhá / provozní zpevnění (štěrk, stavební drť) km 0,000-0,198
PD 502 (ŠD B/bet. pás. tvárnice)
4,0 m vozovka; (+ krajnice 2 x 0,5 m)

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0
stávající
doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

---

dopravní význam:

Zpřístupnění výrobního areálu (pila) a polního hnojiště mimo ObPÚ. Cesta dále pokračuje
v lesním porostu labského luhu

napojení na komunikace
vyšší třídy:

km 0,000 - napojení na HC2

popis:
poznámky:

rekonstrukce spojená s parcelním vypořádáním.
--
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DC 12 „Proutnice“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:
0000
stávající
délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

165 m
158 m
-954 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

nezpevněná vozovka / netuhá/ zemní, zatravněná km 0,000-0,158
PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

km 0,157 – propustek P16 DN 800/ dl. 5 m
---

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0

--

stávající doprovodná
vegetace:

km 0,000-0,158 smíšený lesní porost „Proutnice“ (IP 9) – olše lepkavá (Alnus glutinosa),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topolové hybridy (Populus sp.), vrba bílá (Salix alba),
borovice lesní (Pinus sylvestris), bez černý (Sambucus nigra), hloh obecný (Crataegus
laevigata), chmel otáčivý (Humulus lupulus)

návrh doprovodné
vegetace:

--

dopravní význam:
napojení na komunikace
vyšší třídy:

Cesta zpřístupňující lesní porost (6 ha)
Napojení na III/3299 částečně nevyhovující - nutno zajistit dobré rozhledové podmínky
odstraněním dřevin v místě sjezdu (km 0,000)

popis:
poznámky:

rekonstrukce spojená s parcelním vypořádáním, zajištění uzamykatelnou závorou
--
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DC 13
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-781 m
R15; R25; R550
5 736 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0stávající doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:
dopravní význam:
napojení na komunikace
vyšší třídy:
popis:
poznámky:

km 0,170-245 smíšený polní lesík (IP2) – olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), bez černý (Sambucus nigra)
Km 0,250-0,781 doprovodná vegetace – výsadba dub letní (Quercus robur) (IP14)
Zpřístupnění traťových pozemků (drobná držba) v lokalitě „Za zádušními palouky“ (půdní
blok mezi silnicí I/38 a Klipeckou svodnicí)
Napojení na III/32912 vyhovující, nutno dobudovat zpevnění sjezdu (km 0,000)
novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků, výsadba doprovodné zeleně
--
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DC 14
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA K REKONSTRUKCI

návrhová kategorie:
0000
stávající
délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-149 m
R12,5; R25
932 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

km 0,037 – propustek P4 DN 1000/ dl. 6 m
km 0,113 – propustek P5 DN 1000/ dl. 6 m

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0
stávající
doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

---

---

dopravní význam:

Zpřístupnění navazujících lesních porostů a rybářského revíru „Pytel“, případné zajištění
propojení s k.ú. Nová Ves I.

napojení na komunikace
vyšší třídy:

km 0,000 - napojení na VC4

popis:
poznámky:

rekonstrukce, navržena ke zpřístupnění pozemků. DC14 je vedena v zaužívané trase (dle
RSS poslední úsek VC4). Využití stávajících propustků (dobře dimenzované, v dobrém
stavebně-technickém stavu).
--
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DC 15
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-1 404 m
R25; R25; R25
8 572 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

--km 0,516 – propustek P21 DN 800/ dl. 5 m
km 1,062 – propustek P22 DN 800/ dl. 5 m

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0stávající doprovodná

km 0,335-0,337 – křížení VVN nadzemní

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

km 0,520-0,740 levostranné stromořadí smíšené (doprovodná vegetace melioračního
odpadu) – olše lepkavá (Alnus glutinosa), nálet vrba bílá (Salix alba).
km 0,000-0,516 doprovodná vegetace – výsadba jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) (IP15)

napojení na komunikace
vyšší třídy:

Polní cesta, důležitá pro zpřístupnění rozsáhlých půdních bloků (cca 100 ha) v JZ části k.ú.
Pňov. Polní cesta zajišťující zprostředkovaně propojení intravilánů obcí Klipec a Velim
km 0,000 - napojení na HC9 (mimo ObPÚ)
km 1,404 - napojení na HC8

popis:
poznámky:

novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků
--

dopravní význam:
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DC 16
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-694 m
R100; R40; R170; R30; R60
3 984 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0stávající doprovodná

km 0,415-0,420 – křížení VVN nadzemní

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

km 0,000-1,404 lesní porost pravostranně
--

dopravní význam:

Polní cesta zpřístupňuje trať „V Kosově“

napojení na komunikace
vyšší třídy:

km 0,000 - napojení na VC10
km 0,694 - napojení na HC2

popis:
poznámky:

novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků
--
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VC 17
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 4,0/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-1 012 m
R30; R25; R20
8 259 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PN 613 (ŠD B/MZK)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

-Drobný vodní tok (bezejmenná vodoteč); km 0,000-1,012
--

navrhované výhybny:

km 0,682-0,702 výhybna V5

inženýrské sítě:

km 0,002-0,006 – křížení VVN nadzemní
km 0,932-0,934 – křížení VN nadzemní
km 1,004-1,007– křížení sdělovací vedení podzemní

0
stávající doprovodná
vegetace:

km 0,000-1,012 levostranné stromořadí smíšené (doprovodná vegetace potoka Klipecká
svodnice) – topolové hybridy (Populus sp.), vrba bílá (Salix alba), trnka obecná (Prunus
spinosa), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra)

návrh doprovodné
vegetace:

--

dopravní význam:
napojení na komunikace:
popis:
poznámky:

Zpřístupnění traťových pozemků v půdním bloku mezi drobnými vodotečemi Pňovka a
Klipecká svodnice.
km 0,000 - napojení na HC1
km 0,445 – napojení na DC 7
km 1,012 - napojení na III/32912
novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků
--
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DC 18 „Labská“
STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTA

návrhová kategorie:
0000
stávající
délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

1 138 m
1 135 m
R110; R20; R30; R500; R200;
5 593 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch (obalované kamenivo) km 0,000-1,138
-3,5 m vozovka; bez krajnic;

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0
stávající
doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

km 0,000-2,497 lesní porost pravostranně
--

dopravní význam:

Polní cesta ve vlastnictví Povodí Labe, s.p. umožňující přístup dopravních prostředků
k MVE Velký Osek (VB – oprávněný MVE Velký Osek s.r.o.).

napojení na komunikace
vyšší třídy:

--

popis:
poznámky:

Polní cesta zahrnuta do PSZ z důvodu zajištění zpřístupnění krajiny podél řeky Labe
(zvýšení atraktivity území). Polní cesta zůstane i po pozemkové úpravě ve vlastnictví
současného vlastníka, tedy Povodí Labe s.p. v současném stavu dle KN (stav před
ukončení PÚ).
--
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DC 19
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-2 936 m
R30 R50; R30, R25, R25; R50, R80, R150, R25
15 801 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PD 502 (ŠD B/bet. pás. tvárnice)
3,5 m vozovka, pásová úprava; zatravnění 2*1 m

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

--km 0,148 – propustek P23 DN 800/ dl. 5 m

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:

km 0,000-0,082 –sdělovací vedení podzemní
km 0,237-0,238 – křížení VN nadzemní
km 0,994-0,995– křížení VN nadzemní
km 1,000-1,006 –sdělovací vedení podzemní
km 1,238-1,239 – křížení VN nadzemní
km 1,612-1,613 – křížení VN nadzemní
km 2,226-2,229 – křížení VN nadzemní
km 2,353-2,356 – křížení VVN nadzemní

0stávající doprovodná
vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:
dopravní význam:

napojení na komunikace
vyšší třídy:

popis:
poznámky:

km 0,104-0,145 IP 4
km 2,519-2,916 IP Pňovka
-Zpřístupnění traťových pozemků v půdním bloku mezi plánovaným obchvatem (přeložka
silnice I/38) a zastavitelným územím obcí Pňov a Předhradí.
km 0,995 - napojení na III/32912
km 1,000 - napojení na III/32912
km 1,906 - napojení na HC1
km 2,001 - napojení na HC1
km 2,936 - napojení na III/3299
novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků
Doplňková polní cesta navržená podél obchvatu (přeložky silnice I/38) skládající se ze tří
dílčích doplňkových cest.
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DC 20
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-659 m
R15; R20
5 357 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PD 502 (ŠD B/bet. pás. tvárnice)
3,5 m vozovka, pásová úprava; zatravnění 2*1 m

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:

km 0,187-0,463 – souběh sdělovací vedení podzemní
km 0,389-0,390 – křížení VN nadzemní

0stávající doprovodná
vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:

-Km 0,158-0,659 doprovodná vegetace – výsadba dub letní (Quercus robur) (IP19)

dopravní význam:
napojení na komunikace
vyšší třídy:

Zpřístupnění traťových pozemků v půdním bloku „Na březích“ směr k.ú. Oseček

popis:
poznámky:

novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků
--

km 0,000 - napojení na VC6
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DC 21
NOVOSTAVBA
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

-723 m
R12,5
3 990 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

-PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

-Nouzovský potok; km 0,000-0,723
--

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0stávající doprovodná

km 0,309-0,310 – křížení VVN nadzemní

vegetace:

km 0,000-1,012 levostranné stromořadí smíšené (doprovodná vegetace Nouzovského
potoka) – olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), trnka obecná (Prunus
spinosa), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra)

návrh doprovodné
vegetace:

--

dopravní význam:
napojení na komunikace
vyšší třídy:

Zpřístupnění traťových pozemků v JV části zájmového území podél Nouzovského potoka.
km 0,000 - napojení na VC4

popis:

novostavba, navržena ke zpřístupnění pozemků, možnost navázání cestní sítě v sousedním
k.ú. Nová Ves I.
--

poznámky:
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DC 22 „Labská“
STÁVAJÍCÍ K REKONSTRUKCI
návrhová kategorie:
0000
stávající délka:

P 3,5/20

návrhová délka:
směrové oblouky:
zábor půdy:

1 257 m
1 733 m
R360; R800; R440; R220; R350; R210; R320
938 m2

stávající zpevnění:
návrhové zpevnění:
návrh příč. uspořádání:

nezpevněná vozovka / netuhá / zemní, km 0,000-0,530; 978-1705
PN 620 (MZZ/ZV)
3,5 m vozovka; bez krajnic

stávající odvodňovací
prvky příčné:
stávající odvodňovací
prvky podélné:
navrhované odvodňovací
prvky:

----

navrhované výhybny:

--

inženýrské sítě:
0stávající doprovodná

--

vegetace:
návrh doprovodné
vegetace:
dopravní význam:

napojení na komunikace
vyšší třídy:
popis:

poznámky:

km 0,000-1,733 pravostranně lesní porost labského luhu
-Lesní cesta navazující na lesní síť mimo ObPÚ, zpřístupňující rozsáhlé lesní porosty
labského luhu. Napojení na obchvatovou cestu ve vlastnictví Povodí Labe s.p. v sousedním
k.ú. Oseček – atraktivní turistická trasa podél řeky Labe. Možnost pokračování cesty
v sousedním k.ú. Veltruby a Nová Ves I.
-Polní cesta zahrnuta do PSZ z důvodu zajištění zpřístupnění a větší prostupnosti krajiny
podél řeky Labe (zvýšení atraktivity území) a umožnění pokračování trasy v sousedních
k.ú. Veltruby a Nová Ves I. Probíhá změna obvodu PÚ, předpokládaný zápis do KN
v dubnu 2019. Návrh počítá s využitím stávající polní cesty podél řeky Labe ve vlastnictví
Povodí Labe s.p. (po PÚ zůstane ve vlastnictví současného vlastníka, tedy Povodí Labe
s.p.) a obecních pozemků a pozemků Lesů ČR s.p., tak aby mohlo dojít k vytvoření
souvislé polní cesty začínající v blízkosti MVE Velký Osek (napojující se na DC18) a
končící na hranici k.ú. Pňov a Veltruby. Z hlediska PÚ je důležité parcelní vymezení
současných vlastníků!!
Ve výkresu PSZ G5- DC 22 „Labská“ vykreslena jako polní cesta mimo ObPÚ. Probíhá
změna obvodu PÚ, předpokládaný zápis do KN v březnu 2019. Viz dokladová část –
souhlasné stanovisko Povodí Labe, s.p. s rozšířením obvodu na pozemkové parcely ve
vlastnictví Povodí Labe, s.p. (p.č. 970 v k.ú. Velký Osek; p.č. 656 v k.ú. Veltruby) za
účelem vymezení doplňkové cesty.
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Objekty na cestní síti

Mostky jsou zachovány stávající. V zájmovém území se nachází pouze jeden řešený mostek
v rámci sítě polních cest. Mostek M7 přes Nouzovský potok – stávající stav z hlediska funkčnosti
(průjezdný profil, návrh na n-letou vodu) je vyhovující. V rámci PSZ je doporučená pouze
rekonstrukce vozovky mostku s doporučeným asfaltobetonovým krytem - PN 402 (ŠD A/ACP).
Tento kryt je totožný s krytem navržené polní cesty VC 4 na níž konstrukce přímo navazuje.
Propustky jsou navrhovány jako železobetonové trouby o světlosti 0,8 m dle posouzení
průtočné kapacity zjištěné výpočtem (min. však v parametrech dle ČSN 73 6109). U stávajících
propustků dojde pouze k jejich rekonstrukci při zachování stávajících délek a profilů.
Výhybny jsou zřizovány u všech jednopruhových polních cest kategorií hlavní a vedlejší.
Navrženy jsou v místech s delšími rozhledy, ideálně ve vydutých vrcholových obloucích,
v rozhledových trojúhelnících není navržena vegetace. Výhybnou se rozšiřuje min. 20 m dlouhý
úsek vozovky o 2,5 m. Přechod ze šířky jednopruhové cesty na šířku s výhybnou je proveden
náběhy pod úhlem 30°, což odpovídá délce náběhu 6 m. Lomy na okrajích vozovky budou
zaobleny obloukem o poloměru 30 m. Únosnost a konstrukce výhybny je stejná jako u vozovky
cesty. Jako výhybny jsou s výhodou využity některé křižovatky polních cest a sjezdy na okolní
pozemky.

Tab. 14: Výčet objektů na cestní síti
STAV/NÁVR
H

PARAMETRY

KAP.

NÁVRH

Š. 2,5; v. 2,0; dl. 4m.
železobeton

--

rekonstrukce (spárování spodní
stavby, kam. záhozy, opr. zábradlí a
nájezdových ramp), rekonstrukce
vozovky

STAV/NÁVR
H

PARAMETRY

KAP.

NÁVRH

P1

stáv.

DN500/ dl. 6 m

--

--

P2

stáv.

DN800/ dl. 6 m

--

--

P4

stáv.

DN1000, dl. 6 m

--

pročištění

P5

stáv.

DN1000, dl. 6 m

--

pročištění

P6

stáv.

DN 1000, dl. 5 m

--

pročištění, propustek s kam. čely

P8

stáv.

DN 800, dl. 6 m

--

pročištění a rozšířená údržba

P9

stáv.

DN 600, dl. 5 m

--

pročištění

P 10

stáv.

DN 800, dl. 6 m

--

propustek s kam. čely

P 16

stáv.

DN 800, dl. 5 m

--

pročištění, propustek s kam. čely

P 17

stáv.

DN 600, dl.5 m

--

pročištění

P 20

stáv.

DN 1000, dl. 6 m

--

pročištění

P 21

navrž.

DN 800, dl. 6 m

Q10

propustek s kam. čely

P 22

navrž.

DN 800, dl. 6 m

Q10

propustek s kam. čely

P 23

navrž.

DN 800, dl. 6 m

Q10

propustek s kam. čely

--

--

--

--

MOSTKY

stáv.

M7

PROPUSTKY

SUCHÉ BRODY
--
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PŘEJEZDNÉ ŽLABY
--

--

--

--

--

V1

navrž.

dl. 20 m, šířka 2 m

--

--

V2

navrž.

dl. 20 m, šířka 2 m

--

--

V3

navrž.

dl. 20 m, šířka 2 m

--

--

V4

navrž.

dl. 20 m, šířka 2 m

--

--

V5

navrž.

dl. 20 m, šířka 2 m

--

--

VÝHYBNY

2.5

Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Návrh sítě polních cest v zájmovém území přichází do střetu s těmito zařízeními technické
infrastruktury:
•

nadzemní vedení VVN (ochranné pásmo 15 m od krajního vodiče),
správce ČEZ Distribuce

•

nadzemní vedení VN (ochranné pásmo 10 m od krajního vodiče),
správce ČEZ Distribuce

•

nadzemní vedení NN (ochranné pásmo není stanoveno),
správce – ČEZ Distribuce, příp. jednotliví vlastníci přípojek

•

podzemní sdělovací vedení (PVSEK, ochranné pásmo 1,5 m od osy vedení)
správce Telefonica O2

•

drenážní odvodnění (sběrný, svodný drén, HOZ)

Jednotlivá místa souběhů a křížení jsou uvedena přehledně u každé polní cesty v kap. 2.3.

2.6

Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Investiční náklady byly vyčísleny dle cenové hladiny roku 2017. Odborný odhad nákladů byl
zpracován na základě cenových normativů VÚMOP (2012) pro polní cesty, Průměrných cen
dopravní a technické infrastruktury (ÚÚR 2012) a dále dle rozboru realizovaných polních cest
různých kategorií. Ceny jsou uváděny bez DPH!
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Příloha 1: Podrobný souhrn opatření k zpřístupnění pozemků v PSZ

[m]

[m2]

[bm]

[bm]

[bm]

[bm]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

výsadby

trav.

ČSN 73 6901

hosp. sjezdy*

dlaž.
a dílc.

odvodnění
pláně

výhybny

štěrk.

příč. žlaby

živič.

propustky

Povrch

mostky

Plocha záboru

Návrhová délka

Označení cesty

Kateg.
cesty

dotčená
zařízení

[k
s]

-

-

ne

elektrické
vedení VN
nadzemní,
VVN
nadzemní

HC 1

P 4,5/30

1087

7317

1087

-

2

-

příčný
sklon,
zasakovací
pás

HC2

P 4,5/30

385

3443

385

-

-

-

příčný
sklon,
zasakovací
pás

-

-

ano

--

VC 3

P 4,0/20

1393

9936

-

-

-

příčný
sklon

-

2

ne

sdělovací
vedení
podzemní

1393
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Stávající polní cesta po rekonstrukci, v udržovaném
stavu, nevyžaduje zásahů. Z důvodu plánované přeložky
I/38 dle podkladů ŘSD ČR dochází v místě křížení s PC
HC1 ke změně trasy HC1 km 0,200 – 0,494 (náklady
spojené s úpravou trasy PC HC1 bude hradit ŘSD).
Propojení osad Pňov a Klipec.
Napojení na I/38 v intravilánu obce Pňov, vyhovující (km
0,000); Napojení III/32911 v intravilánu obce Klipec,
vyhovující (km 1,087); Napojení na VC 17 (km 0,882);
Křížení s DC 19b (km 1,915) a s DC19c (km 1,930)
Rekonstrukce stávající polní cesty určené ke
zpřístupnění půdních bloků "V Kosově" a rozsáhlých
lesních porostů labského luhu. Doplnění doprovodné
zeleně v celé délce trasy (Quercus robur);
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000);
Napojení na lesní síť (km 0,385); Napojení na VC 11 (km
0,004); Napojení na DC16 (km 0,351)
Rekonstrukce stávající polní cesty v lokalitě "Hájek" v
okolí odstaveného ramene "Staré Labe". Z důvodu
předmětů ochrany přírody v této lokalitě je navržen
travnatý povrch projektované polní cesty bez jakéhokoliv
zpevnění.
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000;
1,387)

měrné

celkové

[Kč*km-1]

[Kč]

4 200 000

4 565 400

4 200 000

1 617 000

800 000

1 114 400
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VC 4

P 4,0/20

1334

10049

VC 5

P 4,0/20

350

2719

VC 6

P 4,0/20

417

2974

DC 7

P 3,5/20

380

2092

HC 8

P 4,5/30

1042

8483

VC 10

P 4,0/20

89

608

VC 11

P 4,0/20

198

1205

1

1

-

příčný
sklon

2

2

ano

elektrické
vedení
VVN
nadzemní

-

1

-

příčný
sklon,
zasakovací
pás

-

1

ne

--

417

-

-

-

příčný
sklon

-

1

ne

--

380

-

2

-

-

-

-

ne

elektrické
vedení
VVN
nadzemní

1334

350

-

1

-

příčný
sklon

2

1

ano

sdělovací
vedení
podzemní,
elektrické
vedení
VVN
nadzemní

89

-

-

-

-

-

-

ne

--

198

-

-

-

příčný
sklon

-

-

ne

--

1042
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První úsek VC4 (km 0,000-0,465) veden po zaužívané
trase – po rekonstrukci. V úseku (km 0,465-1,334) polní
cesta navržena v nové trase podél hrany půdního bloku
(obecní pozemky, lepší návaznost na sousední k.ú.).
Využití stávajících propustků (dobře dimenzované, v
dobrém stavebně-technickém stavu). Rekonstrukce a
novostavba (doporučený asfaltobetonový kryt) spojená s
parcelním vypořádáním.
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000)
Napojení na VC 10 (km 0,436); DC 14 (km 0,913); VC 5
(km 1,273); DC 21 (km 1,321)
Rekonstrukce stávající polní cesty zpřístupňující
rozsáhlejší půdní bloky „Doubice“. Propojení s VC4.
napojení na I/38 vyhovující, dobudovat zpevnění na
sjezdu
Napojení na I/38 vyhovující, nutno dobudovat zpevnění
sjezdu (km 0,000); Napojení na VC4 (km 0,350)
Zpřístupňuje pastviny a záhumenní pozemky podél
Starého Labe. Rekonstrukce spojená s parcelním
vypořádáním. Nutné dobudovat těleso, zpevnění
kolejovou úpravou z dílců.
Napojení na místní komunikace v obci Pňov (km 0,000)
Napojení na DC 20 (km 0,103)
Zpřístupnění polních tratí mezi otevřenými melioracemi.
Rekonstrukce polní cesty, zpevnění kolejovou úpravou
z dílců
Napojení na III/32911 vyhovující, nutno zajistit dobré
rozhledové podmínky odstraněním dřevin v místě sjezdu
(km 0,000); Napojení na VC17 (km 0,380)
Novostavba polní cesty s doporučeným
asfaltobetonovým krytem. Zásadní pro zpřístupnění
rozsáhlých půdních bloků (cca 100 ha) v JZ části k.ú.
Pňov a zajišťující propojení obcí Klipec a Velim (nutné
dobudování návazné komunikace v sousedním k.ú.
Velim !). Doplnění doprovodné zeleně v délce trasy
0,000-0,330 (Sorbus aucuparia). V úseku 0,357-1,022
navženo PEO (větrolam - započteno v rámci nákladů
PEO)
Napojení na III/32911 vyhovující, nutno dobudovat
zpevnění sjezdu (km 1,042); Napojení na DC 15 (km
0,056)
Novostavba, zpevnění kolejovou úpravou z dílců. V
řešeném území pouze krátký úsek v bloku TTP, v lesním
porostu však zpřístupňuje cca 130 ha.
Napojení na VC4 (km 0,000)
Rekonstrukce polní cesty, zpevnění kolejovou úpravou z
dílců. Zpřístupnění výrobního areálu (pila) a polního
hnojiště mimo ObPÚ. Cesta dále pokračuje v lesním
porostu labského luhu; km 0,000 - napojení na HC2
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Rekonstrukce stávající polní cetsy zpřístupňující lesní
porost "Proutnice". Zajištění uzamykatelnou závorou.
Zpevnění a zpřehlednění sjezdu.
Napojení na III/3299 částečně nevyhovující - nutno
zajistit dobré rozhledové podmínky odstraněním dřevin
v místě sjezdu (km 0,000)
Novostavba, navržena ke zpřístupnění polních tratí v SV
části zájmového území. Doplnění doprovodné zeleně v
celé délce trasy (Quercus robur).
Napojení na III/32912 vyhovující, nutno dobudovat
zpevnění sjezdu (km 0,000)
Rekonstrukce polní cesty (dle RSS poslední úsek VC4).
Využití stávajících propustků (dobře dimenzované, v
dobrém stavebně-technickém stavu). Zpřístupnění
navazujících lesních porostů a rybářského revíru „Pytel“,
případné zajištění propojení s k.ú. Nová Ves I.
km 0,000 - napojení na VC4
Novostavba, důležitá pro zpřístupnění rozsáhlých
půdních bloků (cca 100 ha) v JZ části k.ú. Pňov. Polní
cesta zajišťující propojení intravilánů obcí Klipec a Velim.
Zároveň plní funkci protierozního opatření - doplnění
doprovodné zeleně v délce trasy 0,000-0,516 (Sorbus
aucuparia) - ochrana půdního bloku před větrnou erozí a
zároveň rozdělení rozsáhlého půdního bloku.
km 0,000 - napojení na HC9 (mimo ObPÚ)
km 1,404 - napojení na HC8
Novostavba, navržena ke zpřístupnění polní trati ("V
Ksově").
km 0,000 - napojení na VC10
km 0,694 - napojení na HC2
Novostavba. Zpřístupnění traťových pozemků v půdním
bloku mezi drobnými vodotečemi Pňovka a Klipecká
svodnice. Důležitá z hlediska prostupnosti krajiny.
km 0,000 - napojení na HC1
km 0,445 – napojení na DC 7
km 1,012 - napojení na III/32912
Polní cesta zahrnuta do PSZ z důvodu zajištění
zpřístupnění krajiny podél řeky Labe (zvýšení atraktivity
území). Polní cesta zůstane i po pozemkové úpravě ve
vlastnictví současného vlastníka, tedy Povodí Labe s.p. v
současném stavu dle KN (stav před ukončení PÚ).
Novostavba doplňkové polní cesty skládající se ze tří
dílčích doplňkových cest. Zpřístupnění traťových
pozemků v půdním bloku mezi plánovaným obchvatem
(přeložka silnice I/38) a zastavitelným územím obcí Pňov
a Předhradí. km 0,995 - napojení na III/32912; km 1,000
- napojení na III/32912; km 1,906 - napojení na HC1; km
2,001 - napojení na HC1; km 2,936 - napojení na III/3299
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Novostavba. Zpřístupnění traťových pozemků v půdním
bloku „Na březích“ směr k.ú. Oseček, podél silnice I/38.
Doplnění doprovodné zeleně v délce trasy 0,158-0,659
(Quercus robur).
km 0,000 - napojení na VC6

sdělovací
vedení
podzemní,
elektrické
vedení VN
nadzemní

GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06 Pardubice

50

Novostavba, navržena ke zpřístupnění traťových
pozemků, možnost navázání cestní sítě v sousedním
k.ú. Nová Ves I.
km 0,000 - napojení na VC4
Polní cesta zahrnuta do PSZ z důvodu zajištění
zpřístupnění a větší prostupnosti krajiny podél řeky Labe
(zvýšení atraktivity území) a umožnění pokračování trasy
v sousedních k.ú. Veltruby a Nová Ves I. Probíhá změna
obvodu PÚ, předpokládaný zápis do KN v dubnu 2019.
Návrh počítá s využitím stávající polní cesty podél řeky
Labe ve vlastnictví Povodí Labe s.p. (po PÚ zůstane ve
vlastnictví současného vlastníka, tedy Povodí Labe s.p.)
a obecních pozemků a pozemků Lesů ČR s.p., tak aby
mohlo dojít k vytvoření souvislé polní cesty začínající v
blízkosti MVE Velký Osek (napojující se na DC18) a
končící na hranici k.ú. Pňov a Veltruby. Z hlediska PÚ je
důležité parcelní vymezení současných vlastníků!!
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3. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ZEMĚDĚLSKÉHO
PŮDNÍHO FONDU
3.1

Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Zemědělský půdní fond (ZPF) je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF základním
přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím
zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních a dlouhodobých složek životního prostředí.
Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice,
vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půdu, která byla a má být nadále zemědělsky
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Do zemědělského půdního fondu náleží též
nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se
zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze
sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod. (§ 1 zák.).
Organizace půdního fondu je základním předpokladem ochrany, využívání a také kulturního
zvelebování půdní úrodnosti. Prostorové rozmístění kultur v krajině nesmí být náhodné a libovolné,
ale musí se přizpůsobit daným přírodním poměrům (určovaným hlavně zeměpisnou polohou,
podnebím a půdou). Poloha se uplatňuje s nadmořskou výškou, reliéfem terénu a sluneční i větrnou
expozicí. Podnebí se různí teplotou, množstvím, četností a formou srážek, silou, směrem a četností
větrů aj. Půda se vyznačuje různou úrodností, odlišným vodním režimem a také různou náchylností
k erozi. Promyšlené rozmístění pozemků a zemědělských kultur důsledně vychází ze stanovištních
poměrů a minimalizuje poškozování nejhodnotnějších svrchních vrstev půdy zejména erozní
činností vody a větru. Na optimalizované rozmístění pozemků a kultur, popřípadě na biotechnická
protierozní opatření, musí logicky navazovat správná agrotechnická praxe v podobě dodržování
osevních postupů a péče o půdní strukturu, a tedy úrodnost a retenční schopnost půdního profilu,
která hraje velmi významnou roli v ochraně před povodněmi.
Návrh protierozních opatření byl projednáván se sborem zástupců a s hospodařícími subjekty a
byl schválen v rámci celého PSZ.

3.2

Přehled a posouzení účinnosti navrhovaných opatření proti vodní erozi

Zemědělskou půdu na svazích je třeba chránit před vodní erozí vhodnými protierozními
opatřeními. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost, požadované snížení
smyvu půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, toků a nádrží, intravilánů měst a obcí atd.)
při respektování zájmů vlastníků a uživatelů půdy, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby
krajiny.
Jedná se o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření, vzájemně se
doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti zemědělské výroby.
Organizační opatření - základem organizačních protierozních opatření je situování pozemků
delší stranou ve směru vrstevnic, zvolení vhodné velikosti a tvaru pozemku a vymezení parcel
vhodných ke změně druhů pozemků.
Agrotechnická opatření se používají ke zlepšení vsakovací schopnosti půdy, zvýšení její
odolnosti a k vytvoření ochrany jejího povrchu především v období největšího výskytu přívalových
GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06 Pardubice
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srážek, kdy plodiny (zejména širokořádkové) svým vzrůstem a zapojením ještě nedostatečně kryjí
půdu. K protierozním opatřením agrotechnického charakteru se řadí zejména půdoochranné
technologie pěstovaní plodin (vrstevnicové či konturové obdělávání), výsev do ochranné plodiny a
strniště (k ochraně lze cíleně využívat také posklizňové zbytky plodin a biomasu meziplodin),
hrázkování a mulčování.
Biotechnická opatření jsou navrhována s cílem zmírnění negativního projevu vodní eroze.
Jejich základní účinnost se zvyšuje v kombinaci s protierozními opatřeními organizačního a
agrotechnického charakteru. Svou lokalizací usměrňují směr obdělávání pozemků a způsob
hospodaření zemědělských subjektů. Slouží k vyrovnávání terénních příčných nerovností a snížení
podélného sklonu velmi svažitých pozemků, k ochraně pozemků před tzv. „cizí“ vodou např.
vytékající z lesních porostů na zemědělskou půdu, k neškodnému odvedení povrchových vod
z povodí, k retardaci povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy, k ochraně intravilánu obcí
a komunikací před škodami povrchovým odtokem a smytou zeminou apod.

Při terénním průzkumu (léto 2018) nebyly zaznamenány viditelné projevy soustředěné rýhové
eroze (dráhy soustředěného odtoku) ani plošné dlouhodobé eroze (zájmové území se nachází
v rovinaté, mírně zvlněné oblasti).
Kontrolně byla plošná vodní eroze půdy (dlouhodobá ztráta půdy plošným povrchovým
odtokem z pozemků) hodnocena metodou celoplošného výpočtu pro každý jednotlivý půdní blok
samostatně. K výpočtům byl využit digitální model terénu z dat DMR5G, vyhotovený v programu
Atlas DMT v.17 s nadstavbou Eroze.
Studie erozní ohroženosti byla provedena dle celostátně platné metodiky (JANEČEK 2012).
Vzhledem k výskytu středních a hlubokých půd byl zvolen nejvyšší přípustný dlouhodobý smyv
půdy 4 t*ha-1*rok-1.
Posouzení je založeno na výpočtu podle tzv. Wischmeier – Smithovy univerzální rovnice (viz
Janeček, M.: Ochrana zemědělské půdy před erozí, metodika VÚMOP, 2012):
Tab. 15: Univerzální rovnice pro kvantifikaci dlouhodobé ztráty půdy plošným povrchovým
odtokem:
G

=

R*K*L*S*C*P

[t*ha-1*rok-1]

R - faktor erozní účinnosti deště

R = 40 [MJ*ha-1*cm*h-1] (dle Janeček 2012)

K - náchylnost půdy k erozi

variabilní [t*ha-1/MJ*ha-1*cm*h-1] (variabilní dle BPEJ - HPJ)

L - faktor délky svahu

variabilní [m] (dle reliéfu konkrétní trasy)

S - faktor sklonu svahu

variabilní [bezrozm.] (dle reliéfu konkrétní trasy)

C - ochranný vliv vegetace

pro KR 3 určen dle (KADLEC a TOMAN, 2002) C= 0,254

P - zohlednění protierozních opatření

1,0 [bezrozm.] (ve výpočtu se neuvažují protierozní opatření)
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Hodnocení přípustnosti dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí vychází z hloubky půdního profilu,
ze stávajícího erozního poškození a z vodohospodářských požadavků na kvalitu vody ve
vodotečích. V zájmovém území se vyskytují půdy středně hluboké až hluboké (dle BPEJ), u nichž
je přípustná ztráta půdy jednotně stanovena na 4 t*ha-1*rok-1.
Z hlediska erozní ohroženosti patří zájmové území k méně ohroženému až neohroženému
vodní erozí. Vodní erozí není při stávajícím způsobu obhospodařování (v současnosti nejsou při
hospodaření uplatňována žádná organizační ani agrotechnická opatření, dodržovány jsou klasické
osevní postupy se zařazením jetelotravních směsek či vojtěšky) ohrožen žádný z půdních bloků
v zájmovém území. Z tohoto důvodu není nutné navrhovat žádná ochranná organizační či
agrotechnická opatření.
Současný stav a výsledky opatření proti vodní erozi přehledně uvádí výkres v příl. 3 (Mapa
erozního ohrožení a cestní sítě – stávající). a v příl. 4: (Mapa erozního ohrožení a cestní sítě –
návrh).
Z výsledků šetření erozní ohroženosti vyplývá, že není třeba návrhu organizačních,
agrotechnických ani biotechnických protierozních opatření.

Tab. 16: Souhrnná tabulka využitých protierozních opatření
Označení

Výměra m2

Popis

Navržený C
faktor

Organizační
--

Není navrhováno

--

--

Není navrhováno

--

--

Není navrhováno

--

--

Agrotechnické
-Biotechnické
--

Standardně využitý C faktor u půdních bloků je stanoven dle KADLEC a TOMAN (2002) pro
klimatický region 3 na C = 0,251
Současný protierozní osevní postup je součástí přílohy Dokumentace technického řešení.
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Tab. 17: Současný protierozní osevní postup základní bez ponechávání slamy (C= 0,251)
Plodina: Pšenice ozimá
Období vývoje plodiny

kalendářní období

R

C

CxR

10.8. - 31.8.

0,167742

0,65

0,109

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí (u ozimů do 30.4.)

1.9. - 15.10.

0,0903

0,70

0,063

16.10. - 30.4.

0,0197

0,45

0,009

4. období od konce 3. období do sklizně

1.5. - 31.7.

0,176

0,08

0,014

5. období strniště

1.8. -15.8.

0,1258

0,04

0,005

Roční hodnota C faktoru

0,200

Plodina: Řepka ozimá
Období vývoje plodiny
1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí (u ozimů do 30.4.)

kalendářní období

R

C

CxR

16.8. - 31.8.

0,1258

0,65

0,0818

1.9. -15.10.

0,0897

0,70

0,0628

16.10. -30.4.

0,0203

0,45

0,0091

4. období od konce 3. období do sklizně

1.5. - 31.7.

0,6300

0,08

0,0504

5. období strniště

1.8. - 31. 8.

0,2600

0,04

0,0104

Roční hodnota C faktoru

0,214

Plodina: Cukrovka
Období vývoje plodiny
1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí (u ozimů do 30.4.)
4. období od konce 3. období do sklizně
5. období strniště

kalendářní období

R

C

CxR

1.9. - 15.3.

0,1

0,65

0,065

16.3. -30.4.

0,01

0,80

0,008

1.5. -31.5.

0,11

0,65

0,0715

1.6. - 30.9.

0,86

0,30

0,258

1.10. - 31.10.

0,020

0,70

0,014

Roční hodnota C faktoru

0,417

Plodina: Ječmen jarní
Období vývoje plodiny
1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí (u ozimů do 30.4.)

kalendářní období

R

C

CxR

1.11. - 15.3.

0,0000

0,70

0,000

16.3. - 30.4.

0,010

0,75

0,008

1.5. - 31.5

0,11

0,50

0,055

4. období od konce 3. období do sklizně

1.6. - 31.7.

0,5200

0,08

0,042

5. období strniště

1.8. - 31.10.

0,3600

0,04

0,090

Roční hodnota C faktoru

0,194

Plodina: Vojtěška
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Období vývoje plodiny

kalendářní období

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí (u ozimů do 30.4.)
4. období od konce 3. období do sklizně
5. období strniště

R

C

CxR

1.11. - 15.3.

0,0000

0,025

0,0000

16.3. -31.3.

0,0000

0,025

0,0000

1.4. -30.4.

0,0100

0,025

0,0003

1.5. - 31.7.

0,6300

0,025

0,0158

1.8. - 31. 10.

0,3600

0,025

0,0090

Roční hodnota C faktoru

0,0250

Plodina: Kukuřice zrno
Období vývoje plodiny

kalendářní období

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí (u ozimů do 30.4.)

1.11. - 31.3.

R

C

CxR

0,00

0,70

0,000

1.4. -15.5.

0,0632

0,90

0,057

16.5. -15.6.

0,1668

0,70

0,117

4. období od konce 3. období do sklizně

16.6. - 30.9.

0,7573

0,35

0,265

5. období strniště

1.10. - 31.10.

0,0200

0,70

0,015

Roční hodnota C faktoru
Průměrná hodonota ročního C faktoru za 6 let =
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SOUČASNÝ STAV – pro základní osevní postup

Tab. 18: Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy
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Grafický přehled rozsahu dílčích ploch v rámci EHP dle míry erozního ohrožení:

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v zájmovém území není nutné navrhovat žádná opatření,
jelikož dlouhodobé ztráta půdy vodní erozí je výrazně nižší než limit 4 t*ha-1*rok-1.
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Přehled a posouzení účinnosti navrhovaných opatření proti větrné erozi

Větrná eroze je přírodní jev, při kterém vítr působí na půdní povrch svou mechanickou silou,
rozrušuje půdu a uvolňuje půdní částice, které uvádí do pohybu a přenáší je na různou vzdálenost,
kde se po snížení rychlosti větru ukládají.
Větrnou erozí je ohrožena podstatná část půd v území (cca 25 %). Nejohroženější půdy se
nacházejí především v JZ části zájmového území (JZ část k.ú. Pňov). Je to především způsobeno
výskytem erozně náchylných lehkých půd (z hlediska geologického složení převažuje písek a
štěrk), dále rovinatým reliéfem a velkou rozběhovou vzdáleností na půdních blocích ve směru
převažujících větrů. Pouze na části šetřeného území je orná půda dostatečně chráněna proti
převládajícímu směru větru V-Z pevnými překážkami – trvalými porosty dřevin. Erozní ztráta na
pozemcích se za nepříznivých podmínek počasí v souběhu s nepříznivou skladbou plodin může
pohybovat až v řádu 20 t*ha-1*rok-1.

Obr. 3: Potenciální ohroženost orné půdy v zájmovém území větrnou erozí (SOWAC GIS)
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Nástroje k omezování větrné eroze půd spočívají v omezení rychlosti větru, stabilizaci a
zvýšení drsnosti půdy, ochraně povrchu půdy a minimalizaci škod na pěstovaných plodinách.
Stejně jako u vodní eroze zde lze rozlišit tři skupiny opatření.
Opatření organizačního charakteru:
•
•
•

výběr pěstovaných plodin a delimitace druhů pozemků
pásové střídání plodin (uplatňováno zejména na velkých půdních blocích)
uspořádání pozemků (tvar a velikost pozemku)

Opatření agrotechnického charakteru:
•
•
•

úprava struktury půdy (použití organických hnojiv, zvýšení obsahu jílovitých částic,
použití strukturotvorných a stabilizujících látek)
zlepšení vlhkostního režimu lehkých půd
ochranné obdělávání půdy (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, setí/sázení do
mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny, podsevu nebo podplodiny)

Opatření technického charakteru:
•
•

ochranné lesní pásy (větrolamy)
přenosné zábrany

V rámci plánu společných zařízení KoPÚ Pňov, Předhradí jsou k ochraně nejvíce ohrožených
půd k větrné erozi (tedy půdy silně ohrožené až nejohroženější) navržena některá výše zmíněná
protierozní opatření (především protierozní osevní postup, ponechání posklizňových zbytků,
pravidelné hnojení organickými hnojivy, větrolamy) v kombinaci s návrhem opatření sloužících ke
zpřístupnění pozemků (polní cesty) a opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí
(liniové a plošné interakční prvky). Přičemž agrotechnická opatření mají spíše formu doporučení
pro jednotlivé hospodařící subjekty.

Detailní popis navržených protierozních opatření k ochraně půd před větrnou erozí:
Organizační opatření – základem organizačních opatření je výběr pěstovaných plodin podle
náchylnosti k větrné erozi a jejich delimitace. Na silně erozně ohrožených půdách je nejvhodnější
založení trvalého travního porostu (trvale travní porost chrání půdu a udržuje vlhkost). Do osevních
postupů na erozně velmi náchylných půdách je vhodné zařadit víceleté pícniny (trávy a jeteloviny)
a ozimé obilniny. Významně zvyšují ochranu půdy před větrnou erozí i ozimé meziplodiny, zvláště
ve vazbě na přímý výsev následné plodiny do jejich strniště. Před větrem se musí chránit rostliny
náchylné v počáteční růstové fázi jako např. kukuřice, slunečnice, okopaniny, mák.
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Tab. 19: Protierozní osevní postup 6ti letý (C= 0,163) s uplatněním meziplodin
Plodina: Řepka ozimá
Období vývoje plodiny
1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)
4. období od konce 3. období do sklizně
5. období strniště

kalendářní období

R

C

CxR

10.8. - 31.8.

0,1845

0,65

0,1199

1.9. -10.10.

0,0865

0,7

0,0605

11.10. -30.4.

0,0235

0,45

0,0106

1.5. - 31.7.

0,6300

0,08

0,0504

1.8. - 10. 8.

0,0839

0,04

0,0034

Roční hodnota C faktoru

0,2448

Plodina: Pšenice ozimá do zorané půdy
Období vývoje plodiny
1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)
4. období od konce 3. období do sklizně
5. období strniště

kalendářní období

R

11.8. - 31.8.

0,167742

0,65

C

CxR
0,109

1.9. - 15.10.

0,0897

0,7

0,063

16.10. - 30.4.

0,0203

0,45

0,009

1.5. - 31.7.

0,176

0,08

0,014

1.8. -10.8.

0,0839

0,04

0,003

Roční hodnota C faktoru

0,198

Plodina: Kukuřice na siláž setá do svazenky vratičolisté (sláma předplodiny nesklizena)
Období vývoje plodiny

kalendářní období

R

C

11.8. - 20.8.

0,083871

0,075

0,00629

21.8. -30.9.

0,163871

0,1

0,016387

1.10. -31.10.

0,02

0,1

0,002

4. období od konce 3. období do sklizně

1.11. - 31.3.

0,00

0,15

0,0000

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)

/

0,0000

0,15

0,0000

1.4. - 15.5.

0,0668

0,15

0,0100

16.5. -15.6.

0,1668

0,1

0,0167

4. období od konce 3. období do sklizně

16.6. -30.9.

0,7573

0,1

0,0757

1.10. - 31.10.

0,0200

0,25

0,0050

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)

5. období strniště

Roční hodnota C faktoru

CxR

0,1321

Plodina: Ječmen jarní do zorané půdy
Období vývoje plodiny
1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)

kalendářní období

R

C

CxR

1.11. - 15.3.

0,0000

0,65

0,000

16.3. - 30.4.

0,010

0,7

0,007

1.5. - 31.5

0,11

0,45

0,050
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4. období od konce 3. období do sklizně

1.6. - 31.7.

0,5200

0,08

0,042

5. období strniště

1.8. - 15.8.

0,1258

0,015

0,002

Roční hodnota C faktoru

0,1000

Plodina: Řepka ozimá
Období vývoje plodiny

kalendářní období

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)

R

C

CxR

16.8. - 31.8.

0,1342

0,65

0,0872

1.9. -10.10.

0,0865

0,7

0,0605

11.10. -30.4.

0,0235

0,45

0,0106

4. období od konce 3. období do sklizně

1.5. - 31.7.

0,6300

0,08

0,0504

5. období strniště

1.8. - 15. 8.

0,1258

0,04

0,0050

Roční hodnota C faktoru

0,2138

Plodina: Pšenice ozimá do strniště
Období vývoje plodiny

kalendářní období

R

C

CxR

11.8. - 31.8.

0,176129

0,25

0,044

1. období podmítky a hrubé brázdy
2. období od přípravy pozemku k setí do
1. měsíce po zasetí
3. po dobu druhého měsíce od jarního
nebo letního setí setí (u ozimů do 30.4.)

1.9. - 15.10.

0,0897

0,25

0,022

16.10. - 30.4.

0,0203

0,2

0,004

4. období od konce 3. období do sklizně

1.5. - 31.7.

0,176

0,08

0,014

5. období strniště

1.8. -15.8.

0,1258

0,04

0,005

Roční hodnota C faktoru
Průměrná hodonota ročního C faktoru za 6 let =

0,090
0,163

Agrotechnická opatření spočívají v používání protierozních agrotechnologií na orné půdě mezi
které patří bezorebné obdělávání pozemků, vrstevnicové obdělávání pozemků, používání
ochranných plodin a mulčování.
Bezorebné obdělávání pozemků je v České republice na rozdíl např. od Rakouska nebo USA
nová a zatím nerozšířená technologie. Při bezorebném obdělávání pozemků se na pozemcích
neprovádí žádná orba. Po sklizení plodiny je na pozemku ponecháno strniště, které díky
kořenovému systému sklizených plodin a zakrytí povrchu půdy zvyšuje erozní odolnost pozemku.
Následně je pomocí „bezorebního kombinátoru“ provedeno zasetí nové plodiny. Bezorebné
kombinátory šetří počet pojezdů zemědělské techniky po poli, což vede ke snížení finančních
nákladů (palivo, pracovní doba zaměstnanců, údržba několika různých strojů) a zamezení
nežádoucího zhutňování půdy. Výhodami bezorebního obdělávání je tedy zvýšení erozní odolnosti
pozemků, snížení finančních nákladů hospodáře a postupné zvyšování kvality půdy (půda je
výrazně méně zhutňována, takže dochází k obnovení přirozené struktury a zlepšení podmínek pro
půdní organismy). Nevýhodou je nutnost zvýšeného používání herbicidů.
Využívání ochranných plodin a mulčování vede k zajištění ochrany povrchu půdy, a to v
mezidobí mezi sklizní jedné plodiny a zasetím jiné. Pokrytí povrchu půdy snižuje rychlost proudící
vody, zvyšuje její infiltraci a zabraňuje odnosu půdních částic. Jako ochranné plodiny se používají
rychle rostoucí rostliny, které jsou zároveň schopny vázat a ukládat dusík („zelené hnojení“).
Mulčování spočívá ve využití rostlinných zbytků (např. slámy) k pokrytí povrchu půdy.
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Biotechnická opatření proti větrné erozi se navrhují v podobě přirozených vegetačních zábran –
větrolamů. Podstatou příznivého účinku větrolamů je snížení rychlosti větru v určité vzdálenosti
před a za větrolamem a snížení turbulence vzdušných mas v přízemních vrstvách. Z hlediska
propustnosti a účinnosti se větrolamy rozdělují do tří základních typů – prodouvavé, neprodouvavé
a poloprodouvavé.
Ochrana půd silně ohrožených větrnou erozí je v zájmovém území řešena návrhem
poloprodouvavého větrolamu o šířce pozemku minimálně 6,5 m podél hlavní polní cesty HC8 a
VC4 a dále liniovou doprovodnou vegetací podél doplňkové cesty DC 15 (rozdělující půdní blok
silně erozně ohrožených půd) a potoka Klipecká svodnice.
Poloprodouvavý větrolam je tvořen z jedné nebo dvou řad stromů a keřového patra. Tento typ
je nejvhodnější, protože zde dochází jak k obtékání vzdušných mas přes větrolam, tak také k jejich
prostupování prostorem. Na závětrné straně dochází ke splývání proudnic, jež obtékají větrolam
přes vrchol s těmi, které jím procházejí. Výslednice obou proudů pak směřuje k povrchu půdy ve
větší vzdálenosti než u větrolamu neprodouvavého.

Obr. 4 Schéma účinnosti větrolamů (Janaček 2008)

Doporučovaná šířka tohoto typu větrolamu je 3 – 6 m, pak je účinnost nejvyšší a uvádí se
na návětrné straně 5-10 násobek výšky a na závětrné straně 20-30 násobek výšky. Oproti širokým
neprodouvavým typům větrolamů dochází k minimálnímu záboru orné půdy při dosažení
maximální účinnosti. Zvětšování šířky větrolamu nemá vliv na snížení rychlosti větru, ale ovlivňuje
akumulaci produktů větrné eroze (zeminy a sněhu) uvnitř větrolamu. V úzkých polopropustných
vegetačních bariérách se produkty větrné eroze nehromadí uvnitř větrolamu, ale jsou rovnoměrněji
ukládány na okolní chráněné ploše. Pro účinnou ochranu proti větrné erozi tedy stačí větrolam
složený ze 2 řad stromů doplněných keřovým patrem.
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Obr. 5 Schéma poloprodouvavého větrolamu (Rožnovský, Lischmann, Vyskot, 2007)

Důležitým předpokladem dobré účinnosti větrolamu je vhodná druhová skladba použitých
dřevin. Je třeba zohlednit především dvě základní podmínky – vybrané dřeviny musí být vhodné
pro konstrukci větrolamu, tj. v co nejkratší době zajistit dostatečnou účinnost větrolamu a současně
by měly odpovídat přírodním podmínkám daného stanoviště.

Pro dosažení rychlého účinku, dostatečné odolnosti a trvalosti větrolamů je vhodné zajistit
kombinaci více dřevin. Kostru porostu by měly tvořit dřeviny základní, které se vyznačují
dlouhověkostí a dokonalým zakotvením v půdě. Díky tomu odolávají velkým nárazovým tlakům
způsobených větrem. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují dub (Quercus robur, Q. petraea), lípa
(Tilia coradata), javor (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) a jasan (Fraxinus excelsior), buk
(Fagus sylvatica), ořešák (Juglans regia) a borovice (Pinus sylvestris). Dočasné dřeviny se
v mládí vyznačují rychlým růstem. Nejsou vždy odolné ani nedosahují vysokého věku. Jejich
hlavním úkolem je urychlit působení větrolamu. Pro tento účel se hodí topol (Populus alba), bříza
(Betula pendula), jeřáb (Sorbus aucuparia) a jilm (Ulmus laevis). Vedlejší dřeviny svými
korunami chrání půdu a opadem listí zlepšují obsah živin. Jejich úkolem je doplnění základních
dřevin a zajištění optimální propustnosti pod jejich korunami. Jako vhodné dřeviny lze uvést jabloň
(Malus sylvestris), třešeň (Prunus avium) a akát (Robinia pseudoacacia). Důležitou funkci ve
větrolamu mají také keře. Jako vhodné druhy lze použít lísku (Corylus avellena), hloh (Crataegus
oxyacantha), kalinu (Viburnum lantana), svídu (Cornus ganquiana), dřín (Cornus mas).
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Tab. 20: Souhrnná tabulka využitých protierozních opatření
Označení

Výměra m2

Popis

Navržený C
faktor

Organizační
ORG 1 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

181 313

0, 163

ORG 2 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

121 578

0, 163

ORG 3 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

100 769

0, 163

ORG 4 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

91 707

0, 163

ORG 5 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

107 632

0, 163

ORG 6 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

174 917

0, 163

ORG 7 - VENP

Organizační opatření – protierozní osevní postup

269 131

0, 163

Není navrhováno

--

--

TEO 1

Technické opatření – poloprodouvavý větrolam

5 314

--

TEO 2

Technické opatření – poloprodouvavý větrolam

8 344

--

Agrotechnické
-Biotechnické

3.4

Přehled dalších opatření k ochraně půdy
Potenciální sesuvná území, prudké nezajištěné svahy ani strže se v řešeném území nenacházejí.

3.5

Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

Navržená opatření na ochranu ZPF před vodní a větrnou erozí jsou součástí nákladů hrazeného
ze státního rozpočtu. Navržené osevní postupy jsou i nadále plně rentabilní, a navíc přinesou
pozitiva ve formě přímých plateb hospodařícím subjektům ze Státního zemědělského intervenčního
fondu.
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Příloha 2: Podrobný souhrn opatření k ochraně ZPF v PSZ

odvodnění

výsadby

retence

zatrav-nění

Plocha
záboru

Návrhová
délka

Označení
opatření

druh

Náklady (CÚ 2017)
dotčená
zařízení

doplňující informace

ČSN 75 0142

[m]

[m2]

[m3]
poloprodouvavý větrolam š. min. 6,5 m k ochraně
rozsáhlého exponovaného půdního bloku. Podél polní
cesty HC8
poloprodouvavý větrolam š. min. 6,5 m k ochraně
rozsáhlého exponovaného půdního bloku. Podél polní
cesty VC4

měrné

celkové

[Kč*m-2]

[Kč]

250

1 328 500

250

2 086 000

TEO 1

technická opatření poloprodouvavý větrolam

664

5 314

--

--

ano

ano

--

TEO 2

technická opatření poloprodouvavý větrolam

1262

8 344

--

--

ano

ano

--

ORG 1 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

181 313

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

ORG 2 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

121 578

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

ORG 3 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

100 769

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

ORG 4 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

91 707

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

ORG 5 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

107 632

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

ORG 6 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

174 917

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

ORG 7 - VENP

Organizační opatření –
protierozní osevní postup,

--

269 131

--

--

--

--

--

soukr. pozemky

0

0

1926

1060705

--

--

--

--

--

--

--

3 414 500

0

1047047

--

--

--

--

--

--

--

--

1926

13658

--

--

--

--

--

--

--

--

CELKEM
z toho na LV soukr. osob
z toho na LV 10001
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4. VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

4.1

Vodohospodářské poměry jsou do velké míry ovlivněny retenční schopností území, danou
především a zásadně půdními poměry, tj. správnou agrotechnickou péčí o její vododržnost a
propustnost (vysoký obsah humusu a drobtovitá struktura půdy). Příznivě vodní poměry v povodí
ovlivňuje přítomnost lesů (zejména lužních, podél vodotečí), vodních ploch, trvalých travních
porostů, způsob využívání a obhospodařování území (protierozní osevní postupy, konturové
obhospodařování orné půdy podél vrstevnic).
Velkoplošné využívání pozemků v minulých desetiletích změnilo hydrologické poměry v
povodí, což se projevuje sníženou infiltrací vody do půdy, sníženou retencí vody v povodí,
zvýšením objemů odtoků i kulminačních průtoků, vyplavováním biogenních látek a kontaminací
povrchových i podzemních vodních zdrojů (nitrátové znečištění, kontaminace fosforem, rezidui
agrochemie vč. těžkých kovů aj.). Současná krajina není schopná zmírňovat nebezpečí plynoucí z
přívalových srážek, kdy rozhodující jsou drobná a relativně nenáročná opatření, pokrývající však
celou plochu povodí.
Obecně se navrhují tato opatření pro zlepšení vodních poměrů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zatravnění drah soustředěného odtoku
zatravnění infiltračních, transportních a akumulačních zranitelných míst
zatravnění zasakovacích pásů a průlehů ve směru vrstevnic
zalesnění ohrožených ploch a ploch vhodných k infiltraci, výsadby břehových a
doprovodných porostů
výsadba rozptýlené krajinné zeleně
zatravnění inundačních území
suché poldry
retenční nádrže, mokřady, tůně
záchytné a svodné příkopy
revitalizace malých a drobných vodních toků, odtrubnění části melioračních hlavníků
výsadba biocenter, biokoridorů a interakčních prvků
výstavba nových polních cest včetně účinné doprovodné vegetace (hlubokokořenící a
meliorační dřeviny)
zatravnění ochranných pásem vodních zdrojů

Zájmové území náleží k povodí Labe, které je též jeho hlavním recipientem. Vodnost
zájmového území je vzhledem k velmi propustnému podloží podprůměrná. Síť drobných vodních
toků tvoří převážně meliorační odpady, jež jsou všechny výškově i směrově upraveny. Za
historický vodní tok lze považovat pouze potok Pňovka, protékající územím ve směru J-S a ústící
mezi Předhradím a Osečkem do Labe. Nouzovský potok se zájmového území dotýká pouze
okrajově při jižní hranici obvodu KoPÚ (hranice s k.ú. Nová Ves I.).
Labe (ČHP 1-04-01-051/2, v území délka 2,9 km, plocha povodí k jezu Velký Osek činí
7857,58 km2, průměrný roční průtok 64,50 m3*s-1). Labe tvoří východní hranici zájmového území,
koryto je kanalizované (napřímené a ohrázované), přirozený vývoj toku již není možný, hladina
vody je ovlivněna vzdutím jezu Velký Osek. První úpravy koryta Labe jsou v oblasti
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Pňova – Předhradí známy z let 1688-1690, dále v roce 1700 byly zde budovány ochranné pilotové
hráze (výhony) k usměrnění proudu. V roce 1819 byl realizován první z průkopů meandrů. Zásadní
etapa změn toku byla zahájena v roce 1933, kdy byly v oblasti započaty práce na úpravě koryta pro
účely splavnění.
Správcem toku je podnik Povodí Labe, státní podnik (provozní středisko Kolín).
Tab. 21: N-leté průtoky Labe v profilu V. Osek (1-04-01-051/2, třída přesnosti II., zdroj
ČHMÚ)
Pravděpodobnost opakování za N roků

Q [m3*s-1]

1

2

5

10

20

50

100

309

411

556

672

791

956

1087

Pňovka (v rámci ČHP 1-04-01-051/2, plocha povodí 7,971 km2, v území délka přibližně 4,1
km) tvoří v severojižním směru osu území řešeného KoPÚ. Je zásobena drenážním odtokem
z přilehlých bloků orné půdy, rozeznatelné koryto začíná na propustku silnice III/3299
Pňov - Velim. V zájmovém území je koryto směrově upraveno, napřímeno. Stavební opevnění
koryta nebylo dohledáno. Tok ústí do Labe mezi obcemi Oseček a Předhradí.
Správcem toku je podnik Povodí Labe, státní podnik.
Nouzovský potok (ČHP 1-04-01-051/1, plocha povodí 17,521 km2, v území délka přibližně
2,4 km) tvoří jižní hranici upravovaného území. Tok je výškově a směrově upraven, trasování
odpovídá historickému toku pouze částečně. Stavební opevnění koryta nebylo dohledáno. Tok ústí
do Labe prostřednictvím odstaveného labského ramena „Pytel“, ve zdrži jezu Velký Osek.
Správcem toku je podnik Povodí Labe, státní podnik.
Klipecká svodnice (ČHP 1-04-01-057, plocha povodí 7,296 km2, v území délka přibližně 2,4
km). Jedná se o umělý vodní tok svádějící vody z přilehlých půdních bloků. Zároveň je recipientem
četných drobnějších melioračních odpadů. Rozeznatelné koryto začíná na propustku silnice
III/3299 Pňov - Velim. Stavební opevnění koryta nebylo dohledáno. Svodnice ústí do Labe pod
obcí Oseček.
Správcem toku je podnik Povodí Labe, státní podnik.
V zájmovém území se dále nachází množství dalších občasných vodotečí – melioračních
odpadů, jejichž správcem je Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
(správa HOZ - Hradec Králové, Bc. Roman Vachek). Jedná se o umělá zemní koryta neopevněná,
převážně s náletovou doprovodnou vegetací dřevin.
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Opatření k odvádění povrchových vod z navržených opatření

V zájmovém území bude díky mírnému sklonu terénu většina opatření k zpřístupnění
odvodněna pouze příčným sklonem se zasáknutím v navazujícím pásu zeleně, případně s
odvedením vody do přilehlých melioračních kanálů.
Propustky (P1 až P23) jsou tabelovány v rámci přehledu cestní sítě v kap. 2.3. Kromě těchto
stávajících a navržených objektů, které jsou nutné při křížení cest, při převedení vodoteče a pro
bezeškodné odvedení srážkových vod, budou příkopy zatrubněny pod hospodářskými sjezdy na
zemědělské pozemky. Minimální profil odpovídající délce navrhovaných propustků na sjezdech je
0,8 m (průlezná světlost). Místa sjezdů budou známa až při návrhu nového uspořádání pozemků. V
některých případech je sjezd spojen s umístěním výhybny pro minimalizaci nákladů. Výhybny jsou
zásadně, pokud je to z provozních a z důvodů prostorového uspořádání možné, umisťovány na
opačnou stranu od cestního příkopu (dlouhá zatrubnění jsou potenciálně problémová pro čištění a
zachování vodotěsnosti).
Stávající propustky jsou ve vyhovujícím stavu umožňující bezpečný přejezd. Propustky je ovšem
doporučeno rekonstruovat s ohledem na dopravní vytíženost navrhovaných cest. Tzn. provést
odstranění konstrukce dosavadní vozovky nad propustkem a výkopové práce mezi čely propustku a
demolici dosavadních konstrukcí propustku – čela, trouby, obetonování trub. Další práce provést
již při průtoku vody troubami – tj. - provést bednění a betonáž čel propustku vč. osazení výztuže
říms (bednění i z vnější strany provést po obvodu trub) po odbednění čel provést výplň mezi čely
propustku výplňovým betonem C5-XO - provést kamenný zához na výtokové straně propustku.
Následně pak dokončit práce na podkladních vrstvách a povrchu místní komunikace a osadit
ocelové zábradlí propustku.

Tab. 22: Dimenzování průtočné kapacity propustků s volnou hladinou
QD = 1/n * R2/3 * S * I01/2
QD = 24 * D8/3 * I01/2

vD = 30,5 * D2/3 * I01/2

vD << vmax
QD >> QPH50

QD - kapacitní průtok propustkem při netlakovém režimu (m 3.s-1)
n - drsnost dle Manninga (pro bet. kruhový propustek) = 0,013
D - průměr kruhového propustku = 0,6 m až 1,0 m
I0 - sklon dna propustku, volen minimálně 1 % = 0,01
vD - střední svislicová rychlost proudění při kapacitním průtoku
propustkem
vmax - tabelovaná maximální přípustná svislicová rychlost proudění
v propustku = 7,000 m.s-1
QPH50 - max. kapacitní průtok z mikropovodí při příval. srážce Hs50

Výpočty a dimenzování jsou součástí Dokumentace technického řešení.

4.3

Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

Na základě vyhodnocení vodohospodářských poměrů v území (přípravné fáze a RSS KPÚ,
GAP 2015) a po konzultaci se sborem zástupců vlastníků není zapotřebí v zájmovém území
navrhovat opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha.
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Opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Nouzovský potok (IDVT 10185517, v území délka přibližně 2,4 km).
Tok je výškově a směrově upraven, trasování odpovídá historickému toku pouze částečně. Stavební
opevnění koryta nebylo dohledáno. Tok ústí do Labe prostřednictvím odstaveného labského
ramena „Pytel“, ve zdrži jezu Velký Osek. Odvodnění úseku navržené polní cesty VC4 (km 0,9171,248)
psaný podélný profil v řešeném území
•
•

ř. km 1,018 – mostek M7 2,5*2,0m/4m
ř. km 1,339 – propustek P4 DN 1000/dl. 6 m

Detailní rozbor včetně psaných podélných profilů a fotodokumentace je součástí technické zprávy
přípravných prací KoPÚ (GAP 2016).
Bezejmenná vodoteč V1 (IDVT 10176493, v území délka přibližně 1,2 km)
Meliorační koryto zemní, napřímené bez znatelného opevnění, začátek v k.ú. Klipec (rozhraní
zahrad a orné půdy), ústí do Klipecké svodnice. Odvodnění navržené polní cesty VC17 v celé její
trase.
psaný podélný profil v řešeném území
•
•
•
•

ř. km 0,000 – propustek P1 DN 500/dl. 6 m (HC1)
ř. km 0,000-1,005 – odvodnění navržené polní cesty VC17
ř. km 0,447 – propustek P8 DN 800/dl. 6 m (DC7)
ř. km 1,207 – ústí do Klipecké svodnice (při hranici ObPÚ)

Bezejmenná vodoteč V2 (IDVT 10176420, v území délka přibližně 1,15 km)
Meliorační koryto zemní, napřímené bez znatelného opevnění
psaný podélný profil v řešeném území
•
•
•
•

ř. km 0,707 – mostek (I/38)
ř. km 0,710-1,067 – odvodnění navržené polní cesty VC5
ř. km 1,067 - propustek P6 DN 1000/dl. 5 m
ř. km 1,156 – ústí do Nouzovského potoka (hranice ObPÚ)

Bezejmenná vodoteč V3 (IDVT 10176431, v území délka přibližně 0,5 km)
Meliorační koryto zemní, napřímené bez znatelného opevnění, začátek v intravilánu obce Pňov.
V zájmovém území odděluje bloky orné půdy v lokalitě nazývané „V Kosově“.

GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06 Pardubice

69

KoPÚ k.ú. Pňov, Předhradí

Plán společných zařízení – technická zpráva

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

4.5

Omezení splachů a eutrofizace vodotečí zajistí vegetační úpravy, navržené v rámci jiných
opatření PSZ. Samostatná opatření nejsou navrhována.

Opatření k ochraně vodních zdrojů

4.6

Dotčené území nezasahuje do vymezených pásem hygienické ochrany vod.

Opatření u stávajících vodních děl

4.7

Vodní díla jsou dle zákona č. 254/2001 Sb. stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod,
umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání
s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům
sledovaným tímto zákonem. V řešeném území se nacházejí tato vodní díla:
•
•
•

Síť občasných vodotečí – melioračních odpadů - správce Stání pozemkový úřad, oddělení
správy vodohospodářských děl (správa HOZ - Hradec Králové)
kostra drobných vodní toků - správce Povodí Labe s.p.
hlavní recipient území vodní tok Labe- správce Povodí Labe s.p. (provozní středisko
Kolín)

V rámci PZS nejsou navrhovány další zásady do vodohospodářských děl, dojde pouze k jejich
parcelnímu vymezení.

4.8

Náklady na vodohospodářská opatření

V řešeném obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pňov-Předhradí není navrhováno
žádné vodohospodářské opatření. V případě drobných vodotečí se jedná pouze o jejich parcelní
vymezení. Z těchto důvodů jsou investiční náklady nulové.
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Příloha 3: Podrobný souhrn vodohospodářských opatření v PSZ

recipient

výsadby

[m3]

Plocha
záboru

Celkový
objem

Označení
opatření

druh

Náklady (CÚ 2017)
dotčená
zařízení

doplňující informace

[m2]

Labe

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

60920

--

--

Staré Labe

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

2256

--

--

Slepé remeno Labe

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

24078

--

--

Pňovka

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

27074

--

--

Klipecká svodnice

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

11486

--

ano

Nouzovský potok

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

7930

--

--

V1

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

7467

--

--

V2

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

8475

--

--

V3

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

5268

--

--

HOZ 1

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

8442

--

--

HOZ 2

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

3046

--

ano

HOZ 3

vyčlenění poz.
pro koryto toku

--

2751

--

ano
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měrné

celkové

[Kč*m-3]

[Kč]

elektrické
vedení VVN nadzemní

"Labe"; správce Pla, s.p.

0

0

--

"Staré Labe" IDVT 1017951, správce Pla, s.p.

0

0

"Slepé rameno Labe - rybářský revír Pytel"; správce Pla, s.p.

0

0

"Pňovka", správce Pla, s.p.

0

0

"Klipecká svodnice", správce Pla, s.p.

0

0

"Nouzovský potok", správce Pla, s.p.

0

0

Bezejmenná vodoteč "IDVT10176493" správce Pla s.p.

0

0

Bezejmenná vodoteč "IDVT10176420" správce Pla s.p.

0

0

Bezejmenná vodoteč "IDVT10176431"; správce Pla s.p.

0

0

meliorační zařízení, správce SPÚ

0

0

meliorační zařízení, správce SPÚ

0

0

meliorační zařízení, správce SPÚ

0

0

elektrické
vedení VVN nadzemní
elektrické
vedení VN,
VVN nadzemní
elektrické
vedení VN,
VVN nadzemní
elektrické
vedení VN nadzemní
elektrické
vedení VN nadzemní
elektrické
vedení VVN nadzemní
elektrické
vedení VVN nadzemní
elektrické
vedení VVN nadzemní
elektrické
vedení VVN nadzemní
elektrické
vedení VVN nadzemní
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--

3939

--

--

elektrické
vedení VVN nadzemní

meliorační zařízení, správce SPÚ

0

0

--

1108

--

--

--

meliorační zařízení, správce SPÚ

0

0

--

1357

--

--

--

meliorační zařízení, správce SPÚ

0

0

CELKEM

--

175597

--

--

--

--

0

0

z toho na LV 689, 297, 532, 533 (PLa)

--

154954

--

--

--

--

--

--

z toho na LV 10002

--

20643

--

--

--

--

--

--

CELKEM

--

175597

--

--

--

--

0

0

HOZ 4
HOZ 5
HOZ 6

vyčlenění poz.
pro koryto toku
vyčlenění poz.
pro koryto toku
vyčlenění poz.
pro koryto toku
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5. OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1

V kulturní krajině převažují z ekologického hlediska méně stabilní a nestabilní ekosystémy,
záměrně udržované vnějšími energetickými vstupy pro docílení vysoké produkce biomasy. Jde
především o polní kultury a hospodářské lesy, vyznačující se sice vysokou čistou primární
produkcí, ale sníženou biodiverzitou a omezenou stabilitou vůči narušení (a potažmo ekonomickým
ztrátám). Ještě méně stabilní ekosystémy převládají v urbanizovaných územích, kde je přirozená
autoregulace ekosystému potlačena na minimum (zastavěné plochy, zpevněné komunikace a jiné
biologicky neaktivní povrchy).
Cílem ekologické optimalizace struktury krajiny není původní klimaxový stav, nýbrž reálné
dosažení stavu harmonické kulturní krajiny, v níž plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů
jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů. Kýženým výsledkem je omezení nadměrných energetických vstupů
(pesticidy, PHM na zpracování slehlé půdy) přirozenou autoregulací (obnova predačních vztahů) a
zamezení zbytečným škodám (např. škodám z přívalových povodní, přemnožení škůdců atd.).
Vedlejším efektem je zvýšení výnosů plodin (tzv. okrajový efekt, viz např. Sklenička 2003).
Při vyhodnocení ekologické stability území v rámci přípravných prací byla ekologická stabilita
území identifikována jako silně narušená (koef. ekologické stability < 0,39 - nízká ekologická
stabilita, příslušný rozbor a výpočty viz textová část přípravných prací, GAP 2015).
V řešeném území se návrh opatření OŽP zaměřuje zejména na vypořádání nefunkčních
biokoridorů do obecního vlastnictví, dále je doplněna síť interakčních prvků (prostřednictvím
ozelenění navrhovaných polních cest a biotechnických protierozních opatření).

Základní parametry plánu územního systému ekologické stability

5.2

Územní systém ekologické stability je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
lokální, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Význam ÚSES je následující:
•
•
•
•

uchování a podpora přirozeného genofondu krajiny
příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní segmenty krajiny a jejich prostorové
rozdělení (větrolamy, břehová a doprovodná vegetace)
podpora prostupnosti a polyfunkčního využívání krajiny (rekreace)
uchování významných krajinných fenoménů (potoční síť, meze, skalky atd.)
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Za skladebné části ÚSES jsou účelně vybírány ekologicky významné segmenty krajiny. Podle
převažující funkce, kterou v ÚSES plní, dělíme skladebné části na:
•
•
•

biocentra
biokoridory
interakční prvky

Dle biogeografického významu rozlišujeme prvky ÚSES:
•
•
•

lokální
regionální
nadregionální

Tab. 23: Minimální prostorové parametry prvků ÚSES (zdroj: Metodické postupy projektování
lokálního ÚSES, Maděra, Zímová 2002)
Biocentrum

minimální rozloha [ha]
lesní
mokřadní

lokální
regionální
nadregionální

3
1
30 (10,40,60) 10
--

Biokoridor

minimální šíře [m]
lesní
mokřadní

lokální
regionální
nadregionální

15
20
20
40
40
50
v šíři RBK + nárazníková zóna 2000 m

Biokoridor

maximální délka [m]
lesní
mokřadní

lokální
regionální
nadregionální

2000
700
5000 - 8000

Biokoridor

maximální délka přerušení [m]
lesní
mokřadní
luční

lokální
regionální
nadregionální

15
150
--

pozn.:

2000
1000

luční

stepní lada

skály

kombinovaná

3
30

1
10

0,5
5

3
-1000

luční

stepní lada

skály

kombinovaná

10
20

---

---

luční

stepní lada

skály

kombinovaná

1500
700 (500)

2000
500

---

2000
8000 (+LBC)

stepní lada

skály

kombinovaná

50 (80, 100) 1500
50 (80, 100) -100 (150, 200) 100 (150, 200) 100 (150, 200) --

---

* prvky ÚSES zastoupené v zájm. území vyznačeny tučně

Na dotčených katastrálních územích byl ÚSES vymezen v rámci územního plánu obce PňovPředhradí (zodp. projektant - Ing. arch. Pavel Krolák).
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stupeň
druhová skladba
ekologické návrh opatření
(STG)
stability

lesní porost
Smíšené biocentrum lužního lesa
smíšený (topol,
na nejnižší labské terase
dub, jasan, jilm,
v návaznosti na vodní tok.
olše, vrba, lípa,
Překryv s EVL Libické luhy,
borovice),
přímo navazuje na NPR Libický
podmáčené louky,
luh (mimo zájmové úz.)
ucelená mozaika
přírodě blízkých
STG (2)3 B 3
společenstev

stav v zájm.
území

popis

(3) 4-5
-(plochy
ekologicky
(V KoPÚ
středně
převážně jako
stabilní až
pozemky
nejstabilnějš
neřešené dle §2)
í – přírodě
blízké)

funkční

Plocha (m2)
2 031 000

Šířka (m)
--

Délka
v území (m)
--

katastrální
území
k.ú. Pňov, Předhradí

název
Polabský luh

NRBC 7

Číslo

Tab. 24: Soupis skladebných prvků ÚSES v zájmovém území (dle ÚPD a vlastního terénního
průzkumu):

Lesní biokoridor, v JZ části k.ú.
Pňov; biokoridor veden v ose
bezejmenné drobné vodotečemelioračního odpadu (Ochranné
pásmo)

2
Orná půda

STG (2)3 BC 3(4)

(plochy
ekologicky
málo
stabilní)

--

Lesní biokoridor, v zahrnuté části
k.ú. Klipec, poblíž ČOV

20

1500

k.ú. Klipec

--

LBK 2

2

STG (2)3 BC 3(4)
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Orná půda

(plochy
ekologicky
málo
stabilní)

-(mimo ObPÚ)

Vymezit
parcelně,
vypořádat do
obecního
vlastnictví,
zalesnit
dřevinami dle
STG

Vymezit
parcelně,
vypořádat do
obecního
vlastnictví,
zalesnit
dřevinami dle
STG

75

nefunkční

STG (2)3 BC 3(4)

(plochy
ekologicky
málo
stabilní)

nefunkční

Orná půda

nefunkční

32000
--

-20

-1013

k.ú. Klipec
k.ú. Pňov

Klipecká
--

LBK 1

LBC 1

2
Smíšené biocentrum, mimo
ObPÚ, poblíž ČOV
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Plán ÚSES v rámci ÚPD nenavrhuje v zájmovém území žádné interakční prvky územního
systému ekologické stability. Proto byly stávající interakční prvky identifikovány v rámci
přípravných prací (GAP 2015) a nové byly po dohodě se Sborem zástupců vlastníků a po
odsouhlasení PSZ na veřejném jednání zastupitelstva obce doplněny v podobě doprovodné
vegetace polních cest, protierozních opatření, ochranných pásu drobných vodních toků a
melioračních odpadů i samostatných IP. Interakční prvky plní v území kromě funkce krajinotvorné
a ekologické (refugia predátorů hospodářsky závažných druhů živočichů) i funkci půdoochrannou a
vodohospodářskou, přispívají tak k vícefunkčnosti a komplexnosti všech navrhovaných opatření.

stávající/
navrhované

výměra IP
[m2]

délka
liniového IP
[m]

označení IP

délka prvku
spol. zařízení
stav/návrh [m]

označení
prvku spol.
zařízení

Tab. 25: Interakční prvky ÚSES stávající a navržené:

popis interakčního prvku

STÁVAJÍCÍ

--

--

IP 1

--

2 534

Zřejmě bývalá obecní těžebna štěrku, nyní s trvalou vodní
hladinou. Břehový porost a travní porosty jsou pravidelně
STÁV. udržovány, jedná se o vycházkové místo mezi osadami Pňov a
Klipec. Dle podkladů ŘSD možná mírná kolize s plánovaným
obchvatem.

--

--

IP 2

--

2 065

STÁV.

--

--

IP 3

--

10 058 STÁV.

--

--

IP 4

--

5 461

--

--

IP 5

--

Polní lesík původních dřevin se zjednodušenou porostní
11 692 STÁV. strukturou. Do ObPÚ zasahuje z k.ú. Oseček pouze menší část
porostu.

--

--

IP 6

--

10 716 STÁV. Polní hájek, součástí je vlhká louka (nesečená)

--

--

IP 7

--

1 491

--

--

IP 8

--

1 105

--

--

IP 9

--

128
926

IP 10

--

5 363

Sníženina s ruderalizovaným lesním porostem bez
hospodářských zásahů. Umístěna myslivecká zařízení.
Polní lesík původních dřevin se zjednodušenou porostní
strukturou.

STÁV. Remíz s přírodě blízkou skladbou i strukturou, v sousedství I/38.

STÁV. Polní hájek, na hranici mezi k.ú. Pńov a Velim
Neobhospodařovatelná výseč při soutoku Nouzovského potoka
STÁV. s melioračním odpadem od Proutnice, degradovaná ruderální
společenstva
Smíšený lesní porost podprůměrné hospodářské kvality a
STÁV. navazující plantáž vánočních stromků. Vysoký podíl odumřelého
dřeva (neprobíhají probírky a nahodilá těžba)

NAVRHOVANÉ

--

--

NÁVR.

Remíz s drobnou lagunou, přírodě blízká skladba i struktura.
Refugium zejména spárkaté zvěře, soukromé vlastnictví

--

--

IP 11

--

Remíz tvořící ochranné pásmo Klipecké svodnice (min. šířka 10
m). Doplnění odolných druhů dřevin a keřů, zejména dub letní
(Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus
14 738 NÁVR.
glutinosa), buk lesní (Fagus sylvatica), dřín obecný (Cornus
mas), líska obecná (Corylus avellana). Vodoochranná,
půdoochranná fce., ochrana intravilánu obce Klipec před větrem.

--

--

IP 12

--

11 492 NÁVR.

Vlhkomilná louka – bezlesí v návaznosti lesního komplexu
labského luhu. Umístěna myslivecká zařízení. Soukromé vlast.
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290

--

NÁVR.

DC 13

540

IP 14

537

--

NÁVR.

DC 15

510

IP 15

517

--

NÁVR.

HC 8

330

IP 16

316

--

NÁVR.

--

--

IP17

--

11 683 NÁVR.

--

--

IP18

--

4 015

NÁVR

DC 20

490

IP19

488

--

NÁVR

stávající/
navrhované

IP 13

výměra IP
[m2]

285

délka
liniového IP
[m]

HC 2

označení IP

délka prvku
spol. zařízení
stav/návrh [m]
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označení
prvku spol.
zařízení

KoPÚ k.ú. Pňov, Předhradí

popis interakčního prvku

Nová výsadba, liniová pravidelná dubu letního (Quercus robur),
součást HC2
Nová výsadba, liniová pravidelná dubu letního (Quercus robur),
součást DC13
Nová výsadba, liniová pravidelná jeřábu ptačího (Sorbus
Aucuparia), součást DC15
Nová výsadba, liniová pravidelná dubu letního (Quercus robur),
součást HC8
Plošný IP navržený v těžko přístupném místě pro hospodaření,
návaznost na IP11 a TEO 1; zatravněná plocha s rozmístěnou
bodovou zelení - třešeň ob. (Prunus avium), lípa srdčitá (Tilia
cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), dřín obecný (Cornus mas), líska obecná (Corylus
avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
Plošný IP navržený v těžko přístupném místě pro hospodaření
(klín mezi HOZ), návaznost na LBK 1. Zatravněná plocha
s rozmístěnou bodovou zelení - třešeň ob. (Prunus avium), lípa
srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), olše
lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (quercus robur), dřín obecný
(Cornus mas), líska obecná (Corylus avellana), ptačí zob obecný
(Ligustrum vulgare)
Nová výsadba, liniová pravidelná dubu letního (Quercus robur),
součást DC20

V zájmovém území se nenacházejí žádné památné stromy či významné krajinné prvky.
Území dotčené KoPÚ se překrývá s evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 EVL Libické luhy. Jedná se o velký lužní komplex rozložený po obou stranách řeky Labe mezi
Poděbrady a Kolínem, celková rozloha činí cca 446 ha. V KoPÚ převážně jako pozemky neřešené
dle §2 zák. 139/2002 Sb.
Reprezentativní části polabské krajiny jsou v okolí chráněny v NPR Libický luh či NPP
V jezírkách (cenné slatinné louky s tůněmi). Chráněná území se nacházejí mimo obvod KoPÚ.

Prognózní zdroj štěrkopísku R 9370011 Oseček zasahuje na řešené území přibližně
100 metry na jeho severním okraji.
V zájmové území se nenachází příliš krajinné zeleně, což je patrné z hlavního výkresu PSZ.
Krajinná zeleň se je vetší míře zastoupena pouze jako doprovodná vegetace drobných vodních a
melioračních odpadů.
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Tab. 26. Přehled zařízení dotčených opatřením k ochraně a tvorbě ŽP

Označení opatření druh
Lokální
LBK 1
biokoridor
Lokální
LBK 2
biokoridor
interakční
IP 11
prvek
interakční
IP 15
prvek
interakční
IP 17
prvek
interakční
IP 19
prvek

5.3

název

dotčená zařízení

--

Elektrické vedení VVN nadzemní

--

Elektrické vedení VN nadzemní, sdělovací vedení
podzemní

Klipecká

Elektrické vedení VN nadzemní

--

Elektrické vedení VN nadzemní
sdělovací vedení podzemní
Elektrické vedení VN nadzemní

Návrh opatření k zajištění plné funkčnosti ÚSES

Vzhledem k nedostatečné výměře obecní a státní půdy není možné vyčlenit dostatečné
množství pozemků pro realizaci všech prvků ÚSES. Na pozemcích ve vlastnictví obce je navrhnuta
realizace pouze lokálních biokoridorů ÚSES (LBK 1,2) a interakčních prvků (IP13-19). Pozemky
pro jeho tvorbu budou vyhrazeny v rámci návrhu nového uspořádání vlastnických parcel.

5.4

Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě ŽP

Investiční náklady byly vyčísleny dle cenové hladiny roku 2017. Odborný odhad nákladů byl
zpracován na základě obvyklých cen OPŽP (AOPK 2011) a dále dle rozboru nákladů
realizovaných výsadeb dřevinné vegetace v krajině. Ceny jsou uváděny bez DPH!
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Příloha 4: Podrobný souhrn opatření k ochraně ŽP v PSZ

výsadby

název

Plocha záboru

Označení
opatření
druh

Náklady (CÚ 2017)

dotčená
zařízení

doplňující informace

měrné

celkové

[Kč*m-2]

[Kč]

Lesní biokoridor, nefunkční; v JZ části k.ú. Pňov; biokoridor veden v ose bezejmenné drobné vodotečemelioračního odpadu (Ochranné pásmo). Vymezit parcelně, vypořádat do obecního vlastnictví, zalesnit
dřevinami dle STG

100

1 140 400

Lesní biokoridor, nefunkční; v zahrnuté části k.ú. Klipec, poblíž ČOV. Vymezit parcelně, vypořádat do
obecního vlastnictví, zalesnit dřevinami dle STG

100

1 130 600

Zřejmě bývalá obecní těžebna štěrku, nyní s trvalou vodní hladinou. Břehový porost a travní porosty jsou
pravidelně udržovány, jedná se o vycházkové místo mezi osadami Pňov a Klipec. Dle podkladů ŘSD
možná mírná kolize s plánovaným obchvatem.

0

0

[m2]

LBK 1

lokální biokoridor

--

11404

ano

elektrické
vedení VVN nadzemní

LBK 2

lokální biokoridor

--

11306

ano

sdělovací
vedení
podzemní,
elektrické
vedení VN nadzemní

IP 1

interakční prvek
plošný stávající

Šutrák

2534

ne

--

IP2

interakční prvek
plošný stávající

2065

Sníženina s ruderalizovaným lesním porostem bez hospodářských zásahů. Umístěna myslivecká
zařízení.

0

0

IP3

interakční prvek
plošný stávající

10058

Polní lesík původních dřevin se zjednodušenou porostní strukturou.

0

0

5461

Remíz s přírodě blízkou skladbou i strukturou, v sousedství I/38.

0

0

11691

Polní lesík původních dřevin se zjednodušenou porostní strukturou. Do ObPÚ zasahuje z k.ú. Oseček
pouze menší část porostu.

0

0

10717

Polní hájek, součástí je vlhká louka (nesečená)

0

0

1491

Polní hájek, na hranici mezi k.ú. Pňov a Velim

0

0

1105

Neobhospodařovatelná výseč při soutoku Nouzovského potoka s melioračním odpadem od Proutnice,
degradovaná ruderální společenstva

0

0

IP4
IP5
IP6
IP7
IP8

interakční prvek
plošný stávající
interakční prvek
plošný stávající
interakční prvek
plošný stávající
interakční prvek
plošný stávající
interakční prvek
plošný stávající
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IP9
IP 10

IP 11

IP 12
IP 13
IP 14

interakční prvek
plošný stávající
interakční prvek
plošný stávající
interakční prvek
plošný
interakční prvek
plošný
interakční prvek
liniový
interakční prvek
liniový
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Proutnice

128925

Smíšený lesní porost podprůměrné hospodářské kvality a navazující plantáž vánočních stromků. Vysoký
podíl odumřelého dřeva (neprobíhají probírky a nahodilá těžba)
Soukr. pozemky; stávající remíz s drobnou lagunou, přírodě blízká skladba i struktura. Refugium
zejména spárkaté zvěře
Remíz tvořící ochranné pásmo Klipecké svodnice (min. šířka 10 m). Doplnění odolných druhů dřevin a
keřů zejména dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa), buk lesní
(Fagus sylvatica), dřín obecný (Cornus mas), líska obecná (Corylus avellana). Vodoochranná, půdoochranná
fce., ochrana intravilánu obce Klipec.
soukr. pozemky; stávající vlhkomilná louka (=bezlesí) v návaznosti lesního komplexu Labského luhu.
Umístěna myslivecká zařízení

0

0

0

0

150

2 210 700

0

0

--

5363

ne

--

Klipecká

14738

ano

elektrické
vedení VN nadzemní

--

11492

ne

--

--

--

ano

HC2

Nová výsadba, doprovodná zeleň cesty dub letní (Quercus robur), započteno v rámci HC2

0

0

--

--

ano

DC13

Nová výsadba, doprovodná zeleň cesty dub letní (Quercus robur), započteno v rámci DC13

0

0

Nová výsadba, doprovodná zeleň cesty jeřáb ptačí (Sorbus Aucuparia), započteno v rámci DC15

0

0

Nová výsadba, doprovodná zeleň cesty dub letní (Quercus robur), započteno v rámci HC8

0

0

150

1 752 450

150

602 250

Nová výsadba, doprovodná zeleň cesty dub letní (Quercus robur), započteno v rámci DC20

0

0

IP 15

interakční prvek
liniový

--

--

ano

DC15;
elektrické
vedení VN nadzemní

IP 16

interakční prvek
liniový

--

--

ano

HC8
sdělovací
vedení
podzemní

Plošný IP navržený v těžko přístupném místě pro hospodaření, návaznost na IP11 a TEO 1. Zatravněná
plocha s rozmístěnou bodovou zelení - třešeň ob. (Prunus avium), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bělokorá
(Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dřín obecný (Cornus mas), líska obecná (Corylus avellana), ptačí
zob obecný (Ligustrum vulgare)
Plošný IP navržený v těžko přístupném místě pro hospodaření (klín mezi HOZ1 a HOZ3), návaznost na
LBK 1; Zatravněná plocha s rozmístěnou bodovou zelení - třešeň ob. (Prunus avium), lípa srdčitá (Tilia cordata),
bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur), dřín obecný (Cornus
mas), líska obecná (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

IP 17

interakční prvek
plošný

--

11683

IP 18

interakční prvek
plošný

--

4015

IP 19

interakční prvek
liniový

--

--

CELKEM

--

244048

--

--

--

0

6 836 400

z toho na LV soukr. osob

--

137263

--

--

--

--

0

z toho na LV 10001

--

106785

--

--

--

--

6 836 400
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6. PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ
ZAŘÍZENÍ
Tab. 27: Souhrnný přehled o výměrách pozemků, potřebných pro společná zařízení
Opatření sloužící
ke zpřístupnění
pozemků

Protierozní
opatření pro
ochranu ZPF

Vodohospodářská
opatření

Opatření k
ochraně a tvorbě
ŽP

CELKEM

Výměra, která
přejde spolu se SZ
do vlastnictví státu

0

0

175 597

0

175 597

Výměra, která
přejde spolu se SZ
do vlastnictví obce

102 411

13 658

0

106 785

222 854

Výměra, která
přejde spolu se SZ
do vlastnictví jiných
osob

0

0

0

137 263

137 263

CELKEM SZ

102 411

13 658

175 597

244 048

536 165

[výměra v ha]

NÁVRH

zastoupení v %
CELKEM POTŘEBNÁ
VÝMĚRA OBCE A
STÁTU

81

18

102 411

3

13 658

33

175 597

46

106 785
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VYKRYTÍ
VÝMĚRY OBCE
A STÁTU
LV 10001 (Obec
Pňov 1/1) k.ú. Pňov

79 558

13 658

11 369

91248

195 833

LV 10002 (SPÚ
1/1) k.ú. Pňov

0

0

18 124

0

18 124

LV 202 (SPÚ 2/8)
k.ú. Pňov

0

0

3 836

0

3 836

LV 473 (MZE 1/1)
k.ú. Pňov

0

0

0

4 231

4 231

LV 532 (Pla, s.p.
1/1) k.ú. Pňov

0

0

13 531

0

13 531

LV 60000 (ÚZSVM
1/1) k.ú. Pňov

0

0

27 899

0

27 899

LV 10002 (SPÚ
1/1) k.ú. Předhradí

0

0

0

0

0

LV 10001 (Obec
Předhradí 1/1) k.ú.
Předhradí

20 812

0

13 629

0

34 441

LV 533 (Pla, s.p.
1/1) k.ú. Předhradí

0

0

53 251

0

53 251

LV 10001 (Obec
Klipec 1/1) k.ú.
Klipec

2 041

0

0

7 906

9 947

LV 10002 (SPÚ
1/1) k.ú. Klipec

0

0

24 784

3 400

28 184

LV 67 (SPÚ 3/28)
k.ú. Klipec

0

0

164

0

164

LV 10002 (Obec
Nová Ves I. 1/1)
k.ú. Nová Ves I.

0

0

0

0

0

LV 689 (Pla, s.p.
1/1) k.ú. Nová Ves
I.

0

0

3 286

0

3 286

LV 297 (Pla, s.p.
1/1) k.ú. Oseček

0

0

5 724

0

5 724

LV 10001 (Obec
Velim 1/1) k.ú.
Velim

0

0

0

0

0

LV 10002 (SPÚ
1/1) k.ú. Velim

0

0

0

0

0

102 411

13 658

175 597

106 785

398 451

CELKEM DOSTUPNÁ
VÝMĚRA OBCE
A STÁTU
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pozn.:
LV 10001 k.ú. Pňov – zbývá rezerva 241 069 m2,
LV 10001 k.ú. Předhradí – zbývá rezerva 26 379 m2,
LV 10002 k.ú. Předhradí – zbývá rezerva 2 287 m2,
LV 10001 k.ú. Klipec – zbývá rezerva 63 772 m2,
LV 10002 k.ú. Nová Ves I. – zbývá rezerva 2 943 m2,
LV 10001 k.ú. Velim – zbývá rezerva 13 262 m2,
LV 10002 k.ú. Velim– zbývá rezerva 2 390 m2,
nárok ostatních LV využit bezezbytku
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7. PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ
Skupina opatření

CELKEM Kč

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

40 930 200

Protierozní opatření pro ochranu ZPF

3 414 500

Vodohospodářská opatření

0

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP

6 836 400

CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY VŠECH
OPATŘENÍ PSZ

51 181 100

8. SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ
k.ú. Pňov, Předhradí
Druh pozemku

orná půda

Výměra m2 podle
(S)
kód KN
skutečnost
2
4 390 110
4 486 760

(N)
návrh
-

chmelnice

3

-

-

vinice

4

-

zahrada

5

ovoc. sad

název

Rozdíl (+/-) v m2 mezi
S-KN

N-KN

N-S

+ 96 650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91 936

91 936

-

-

-

-

6

34 909

34 909

-

-

-

-

travní p.

7

222 977

141 680

15 694

- 81 297

-

+15 694

lesní poz

10

1 417 092

1 419 159

-

+2 068

-

-

vodní pl.

11

497 299

469 565

175 597

-27 734

zast. pl.

13

-

-

-

-

-

-

ostat.pl.

14

377 249

387 563

116 069

+10 314

-

-

CELKEM

--

7 030 575

7 030 575

307 360

0

0

0

84
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9. DOKLADY O PROJEDNÁNÍ PSZ
místo
zasedací místnost
SPÚ, Pobočka Kolín
zasedací místnost OÚ
Pňov
zasedací místnost
SPÚ, Pobočka Kolín
zasedací místnost OÚ
Pňov
zasedací místnost
SPÚ, Pobočka Kolín
-

datum

1.

Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků

2.

Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků

3.

Zápis z projednání návrhu trasy obchvatu obce Pňov-Předhradí

4.

Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků

5.

Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků a dotčených orgánů st. správy

6.

Česká geologická služba, správa oblastních geologů

7.

České radiokomunikace a.s.

-

8.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství

-

3.12.2018

9.

GasNet s.r.o.

-

16.11.2018

10.

Vodafone Czech Republic a.s.

-

17.10.2018

11.

Povodí Labe s.p.

-

22.10.2018

12.

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství

-

12.11.2018

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Arcibiskupství pražské
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
ČEPRO a.s.
ČEPS a.s.
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové
Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností
ČEZ Distribuce, a.s.
Dial Telecom, a.s.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín
NET4GAS, s.r.o.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, odbor správy majetku,
oddělení správy nemovitého majetku
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu
Městský úřad Kolín, Odbor dopravy
MERO ČR, a.s.
Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
SITEL, spol. s.r.o.
UPC Česká republika, s.r.o.
VODOS, s.r.o. Kolín
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora
Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha
Státní plavební správa – Pobočka Praha
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb
Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, dopravní inspektorát

-

19.11.2018
14.11.2018
7.11.2018
8.11 2018
12.10.2018
12.10.2018
5.11.2018
2.11.2018
15.10.2018
5.11.2018
15.10.2018
23.10.2018

-

12.11.2018

-

12.11.2018
12.11.2018
15.10.2018
2.11.2018
17.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
21.10.2018
7.11.2018
16.10.2018
8.11.2018
28.11.2018
15.10.2018
23.10 2018

-

25.10.2018

-

27.12.2018
18.12.2018

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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20.2.2018
14.5.2018
19.9.2018
6.11.2018
14.11.2018
18.10.2018
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