
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„I. Etapa - Realizace navržených opatření - k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Projekt řeší rekonstrukci hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Arnoltice, novostavbu 
vedlejší polní cesty C2 v k.ú. Růžová, vybudování zasakovacího protierozního 
Průlehu 1 se svodným Příkopem 3 v k.ú. Růžová a liniovou výsadbu dřevin místních 
odrůd. Stávající historická hlavní polní cesta HPC1 je ve špatně sjízdném stavu, její 
rekonstrukce zlepší podmínky zemědělcům přístupnějším obsluhováním 
zemědělských pozemků. Novostavba vedlejší polní cesty C2 rozčlení zemědělské 
bloky, umožní prostupnost krajiny pro obyvatele a turisty a zpřístupní pozemky pro 
zemědělskou techniku. Zasakovací průleh zachytí erodovanou půdu, zasákne 
přívalovou vlnu a ochrání obec před účinky plošné eroze, svodný příkop bezpečně 
odvede přebytečnou nezasáklou vodu z průlehu do stávajícího vodního toku bez 
nánosů erodované zeminy. Vysazené liniové prvky rozčlení krajinu a zvýší 
ekologickou stabilitu krajiny. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu jsou tři stavební objekty, a to rekonstrukce hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Arnoltice, novostavba 

vedlejší polní cesty C2 v k.ú. Růžová a vybudování protierozního a protipovodňového Průlehu 1 nad obcí Růžová. 

Rekonstrukce hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Arnoltice  

je navržena v parametrech P 4,0/30 se štěrkovým povrchem délky 692m včetně odvodnění do vsakovací 

podpovrchové podélné rýhy a vsakovacího polštáře o ploše 27m2. V místě napojení na místní komunikaci bude 

povrch cesty asfaltový v délce 20m. Součástí cesty jsou jedna zpevněná výhybna a čtyři sjezdy na sousední 

pozemky. V rámci stavby dojde ke kácení 19ks stromů a následně k doplnění doprovodné liniové zeleně mimo ÚSES 

výsadbou 2ks dubu zimního včetně ochrany a výsadbové péče.  

Výstavba vedlejší polní cesty C2 v k.ú. Růžová 

Současně projektem dojde ke zřízení nové štěrkové cesty délky 1,151km s parametry  P 3,5/30 včetně rekonstrukce 

propustku DN 800 a vyvolané hloubkové  přeložky vodovodního řadu délky 6m a mechanické ochrany kříženého 

vedení. V místě napojení na místní komunikaci bude povrch cesty také asfaltový v délce 20m. Součástí cesty jsou 

zpevněné tři výhybny a šest sjezdů na sousední pozemky. V rámci stavby dojde ke kácení 19ks stromů a následně 

k výsadbě doprovodné liniové jednostranné zeleně v počtu 79ks jabloní a 21ks hrušní místních odrůd v délce 875m 

včetně individuální stabilizace, ochrany proti okusu a výsadbové péče.  

Vybudování zasakovacího protierozního Průlehu 1 se svodným Příkopem 3 v k.ú. Růžová  

Zároveň projekt řeší protierozní opatření zřízením zatravněného průlehu délky 1,45km a 30m šířky s minimální 

hloubkou 1m a svodného příkopu délky 200m opevněného kamennou rovnaninou včetně vyvolaného hloubkového 

přeložení vodovodního řadu v délce 30m a vyvolané úpravy vodovodní přípojky pro napájení skotu v délce 25m. Na 

trase opatření se zbudují tři zpevněné hospodářské přejezdy. V rámci stavby dojde ke kácení 21ks stromů a následně 

vytvoření vícepatrového porostu listnatých původních dřevin s funkcí ochrannou a estetickou podél průlehu. Celkem 

bude vysazeno 1404 keřů a 84 stromů na celkové délce 702m včetně individuální stabilizace, ochrany proti okusu a 

výsadbové péče. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ:                                                      STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

HLAVNÍ POLNÍ CESTA HPC1 V K.Ú. ARNOLTICE 

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA C2 V K.Ú. RŮŽOVÁ 



ZASAKOVACÍ PROTIEROZNÍ PRŮLEH 1 SE SVODNÝM PŘÍKOPEM 3 V K.Ú. RŮŽOVÁ  

 

          

 


