
 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Realizace protierozních opatření meze s infiltračním průlehem M1 a plošného 
zatravnění Z1, vodohospodářského opatření VH4 a výstavba zpevněných polních 
cest HC4, HC5 a HC6 po  komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rudka je plně 
v souladu s plánem společných zařízení. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace plánu společných zařízení po provedených Komplexních pozemkových úpravách 

v k.ú.Rudka.  Po vybudování protierozních opatření M1 a Z1  dojde k významnému zkrácení linií drah odtoku 

povrchových vod a tím k prokazatelnému snížení erozního smyvu, téměř nebude docházet k odnosu ornice 

následkem vodní eroze čímž se významně sníží v lokalitě  její  degradace. Rozsáhlé trvalé zatravnění  na  ploše cca 

3,5 ha umožní zadržení vody v krajině, zvýší  její retenční schopnost na základě čehož  by mělo v lokalitě  dojít k 

významnému omezení dopadů zemědělského sucha.  Vysázená zeleň bude dozajista plnit funkci jak krajinotvornou 

tak i, což je neméně důležité, funkci  estetickou. V řešeném území se v současnosti nachází nezpevněné hlavní polní 

cesty, v plánu společných zařízení označené jako HC4, HC5 a HC6, které na sebe navazují. Tyto jsou ve velmi 

špatném technickém stavu a nelze je proto považovat za cesty zpřístupňující pozemky vlastníků.   Hlavním účelem 

navržených polních cest je  umožnit  vlastníkům bezproblémový přístup k  jejich pozemkům bez ohledu na to, jaké 

je právě počasí či jaké je právě roční období. A co považujeme za nejdůležitější je ten fakt, že vybudovaná společná 

zařízení budou plnit současně funkci protierozní, dopravní a v neposlední míře již zmíněnou funkci estetickou. 

Realizace významně zohledňuje principy ochrany přírody a krajiny. 

 



 

Projekt je členěn na následující hlavní objekty: 

PEO tvoří plošné protierozní zatravnění Z1 na ploše 3,5076 ha a protierozní mez M1   se zemním  infiltračním 

průlehem. Ochranná mez v koruně vysoká 0,7 m , bude mít  při délce 175 m celkovou šířku 15,7 m.  

Hlavní polní cesta HC4 v délce 120 m v projektu navazuje na místní komunikaci v obci Rudka. Navržená  vozovka 

bude mít šířku zpevnění 4,0 m z toho 2x krajnice 0,25m. Bezprašný povrch, navržený   z asfaltového betonu o  

tloušťce  110 mm, protíná v místě největšího sklonu příčný odvodňovací žlab. V souběhu s cestou projektant navrhl 

v souladu s PSZ vodohospodářské opatření  VH 4, tvořené zemním lichoběžníkovým  příkopem.  Podél cesty je 

plánována, jako interakční prvek, výsadba  doprovodné zeleně IP 2 a IP4.  

Hlavní polní cesta HC5 projektovaná jako zpevněná s bezprašným povrchem, v délce zpevnění 833 m, navazující 

na západní část hlavní polní cesty HC4, bude mít doprovodnou  jednostrannou   zeleň charakteru  interakčního prvku, 

s označením  IP 3. Vozovka navržená v šířce zpevnění 4,0 m, s 2 x 0,25 m krajnicí a s povrchem z asfaltového 

betonu tl. 110 mm, bude  v km 0,420 opatřena  zpomalovacím prahem. 

Hlavní polní cesta HC6 v šířce vozovky 4 m s nezpevněnými krajnicemi bude zpevněna v délce 985 m a bude se 

napojovat na severozápadní část hlavní polní cesty HC5. Šířka vozovky je 4,0m  s nezpevněnými krajnicemi 2x 

0,50m.  V místě podél lesa, z důvodu nedostatečné šířky parcely,   bude vozovka zúžena na šířku vozovky jen 3,5m 

s krajnicemi 2 x 0,25m. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu tl. 110mm.  V km 0,258 – 0,292 dochází ke 

křížení trasy vozovky s několika produktovody.  V těchto místech proto budou položeny, jako jejich ochrana, silniční 

panely v tl. 150 mm.   

Vodohospodářské opatření VH4 tvoří profilovaný svodný příkop v délce 100 m a  propustek  DN 600 v délce 12,5m.  

Interakční prvky IP2, IP3 a IP4.  Budou tvořeny vysázenou doprovodnou zelení ve formě ovocných a solitérních 

stromů v počtu 44 ks. Parcela s umístěnou doprovodnou zelení bude  celoplošně zatravněna. 
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