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Příklady dobré praxe při pozemkových úpravách
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POLNÍ CESTY SVITAVY
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Kategorie Zpřístupnění pozemků
Ročník 2015, Pozemkový úřad Svitavy

Polní cesta C2 je součástí plánu společných zařízení KoPÚ, která primárně zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků a
plní dopravní funkci. V rámci realizace byla provedena jednostranná výsadba ovocných stromů v počtu 70ks z důvodu
zvýšení ekologické stability krajiny. Celková délka polní cesty C2 je 1905 m s celkovou šířkou cesty 5 m, z toho 4 m vozovka s
asfaltobetonovým povrchem a 2x0,5m krajinice. Začátek polní cesty plynule navazuje na projekt obchvatu města Svitavy a
končí napojením na silnici III/3662. Cesta C2 kříží koryto plánované retenční nádrže v Jagošově zmoli, kde je zhotoven brod.

POLNÍ CESTA V K. Ú. VEVEŘÍ U NOVÝCH HRADU
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K ategorie Zpřístupnění pozemků
Ročník 2015, Pozemkový úřad České
Budějovice
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Polní komunikace C1, C4 a C6 se nacházejí v samém srdci Novohradských hor v k. ú. Veveří u Nových Hradů, které je součástí
města Nové Hrady. Veveří je bývalá osada, která byla v poválečném období vysídlena a postupně zanikla až na budovu bývalé
školy, která byla zachována a její objekt funguje v současné době jako správní budova campingu. Stavby polních komunikací C1,
C4 a C6 plní nejen zcela zásadní funkci zpřístupnění zemědělských pozemků, ale i funkci zpřístupnění krajiny Novohradských
hor a dále napomáhají rozvoji turistického ruchu. Stavba komunikací je velmi příznivě hodnocena hospodařícími subjekty,
představiteli města Nové Hrady i návštěvníky Novohradských hor, kterých každoročně přibývá. Cesta je pozitivně vnímána
jednak pro její výše uvedený komplexní přínos, ale i z hlediska kvality provedení a jejího zasazení do krajiny.

POLNÍ CESTY v K. Ú. RAZICE a K. Ú. HETOV

Kategorie Zpřístupnění pozemků
Ročník 2015, Pozemkový úřad Teplice

Výstavbou cest byl umožněn vlastníkům přístup k nově navrženým pozemkům. Součástí stavby byly výhybny, brody a
hospodářské sjezdy. Zpevněním povrchu polních cest byl odstraněn problém s vyjetými trasami a došlo ke zlepšení podmínek pro
hospodaření na zemědělské půdě. Realizace projektu přispěla i ke zlepšení životního prostředí - zabránění přepravě po
zemědělské půdě a omezení prašnosti. Zlepšila se průchodnost krajiny, polní cesty jsou využívány pro turistiku a cykloturistiku.

POLNÍ CESTA V K. Ú. VIGANTICE

Kategorie Zpřístupnění pozemků
Ročník 2015, Pozemkový úřad Vsetín

Hlavní polní cesta H2 je jednopruhová v kategorii P 4/30 v délce 1.450 m. Šířka koruny cesty je 4,0 m, jízdní pruh je široký 3,0 m,
zpevněná krajnice po obou stranách cesty je v šířce 0,5 m. Kryt cesty je z mechanicky zpevněného kameniva. Návrhová rychlost
30 km/hod, v místech s výrazným podélným sklonem 20 km/hod. Náklady na realizaci činily 3.735.675 s DPH a byly hrazeny z
veřejné pokladní správy.

PROTIEROZNÍ A VODOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ V K.Ú. TŘANOVICE

Kategorie Protierozní a vodohospodářská
opatření
Ročník 2015, Pozemkový úřad Frýdek Místek
Výstavba vodní nádrže na toku Mušalec byla součástí realizací I. fáze opatření vycházejících z plánu společných zařízení, zpracovaného v rámci komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Třanovice. Dalšími opatřeními první realizační etapy byla výstavba nádrže "U křižovatky", "Odlehčovací příkop nad
obecním úřadem". Znovuobnovení v minulosti funkční soustavy mušaleckých rybníků představuje ucelený vodohospodářský systém s významnou
krajinotvornou funkcí, kde došlo k vytvoření nových podmínek pro rozvoj vodní soustavou ovlivňovaných rostlinných a živočišných společenstev. Stavbou
vznikla přírodní, klidová a relaxační zóna, prezentující se jako určitá protiváha vůči negativním zásahům do území, projevujících se zejména výstavbou a
následným užíváním rychlostních komunikací s navazujícími přípojkami. Neméně významná je vodohospodářská funkce díla, spočívající v zadržení vody v
krajině, zpomalení povrchového odtoku, v možnosti ovlivňování povodňových průtoků a v eliminaci následných škod. Závěrem lze říci, že se jedná o
komplexní prvek s vysokou estetickou hodnotou a silným krajinotvorným potenciálem.

PROTIEROZNÍ A VODOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ V K.Ú. NENKOVICE

Kategorie Protierozní a vodohospodářská
opatření
Ročník 2015, Pozemkový úřad Hodonín
Účelem stavby vodní nádrže v k. ú. Nenkovice je vytvoření biocentra s vodní plochou v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině. Stavba se skládá z vodní
nádrže včetně všech nezbytných funkčních objektů, z krajinářských úprav v okolí nádrže a z vodních tůní. V horní části nádrže je rozsáhlé litorální pásmo pro
obojživelníky s malou hloubkou vody doplněné pozvolně klesajícími břehy. Vlivem retenčního objemu dojde k příznivé regulaci odtokových poměrů při
povodních. Současně nádrž svým prostorem zajistí udržení dosavadního průtoku stávajícího vodního toku. Po výstavbě a zapojení biocentra lze očekávat
rozvoj vodních a mokřadních společenstev v nádrži a okolí, a to jak živočišných, tak rostlinných. Rovněž je možno očekávat zvýšený výskyt dalších drobných
živočichů, zvěře a ptactva. Realizací projektu vzniklo pro obyvatele okolních obcí vycházkové místo s možností koupání.

PROTIEROZNÍ A VODOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ V K.Ú. MOHELNO

Kategorie Protierozní a vodohospodářská
opatření
Ročník 2015, Pozemkový úřad Třebíč
Vodní nádrž Nad Chobotem vychází ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Mohelno. Účelem je vytvoření biocentra s vodní plochou v zemědělsky
využívané krajině. Nádrž plní funkci ekologickou, krajinotvornou, protierozní, protipovodňovou i vodohospodářskou. V horní části nádrže byl vytvořen
rozsáhlý litorál a tak se do krajiny vrátilo mnoho vodních a mokřadních společenstev, jak živočišných tak i rostlinných. Nádrž svým akumulačním a zásobním
prostorem zajistí udržení minimálního průtoku v toku pod ní a dojde i k příznivému upravení odtokových poměrů při povodních, včetně zadržení vody v
krajině. Výstavbou nádrže byly vytvořeny podmínky k uchování a rozvoji přírodních společenstev blízkých původním, zlepšení životního prostředí,
kompenzace negativních důsledků rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

PROTIEROZNÍ A VODOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ V K.Ú. DOBELICE

Kategorie Protierozní a vodohospodářská
opatření
Ročník 2015, Pozemkový úřad Znojmo
Jedná se zrealizovanou stavbu protierozního opatření v lokalitě "U hřiště" v k.ú. Dobelice ke zlepšení vodní eroze a zachycení přívalových vod nad obcí
Dobelice. Jde o komplexní řešení protierozního opatření v dané lokalitě, které sestává z protierozního otevřeného příkopu OP1, polních cest C10 a C28,
zatravněného protierozního pásu ZP1, protierozního zatravněného průlehu a biokoridorů LBK5 a 7. Při zpracování PSZ v rámci KoPÚ bylo, mimo jiné, řešeno
na žádost zastupitelstva obce neškodné odvedení přívalových vod nad intravilánem obce z důvodu zaplavování části obce a silnice II/396 ve směru z Dobelic
na Olbramovice těmito vodami a bahnem. Stavba byla realizována v roce 2014 z prostředků PRV na období 2007 – 2013. Tímto opatřením došlo k výraznému
zlepšení situace při zachycení přívalových vod nad intravilánem obce Dobelice, zamezení eroze a odvedení vod tak, aby se zabránilo podmáčení zahrádek na
jižní straně obce, zejména se vyřešilo zaplavování části obce přívalovými vodami a zanášení silnice II/396 bahnem z okolních polí. Vybudování biokoridorů
přispělo ke zlepšení ochrany přírody a krajiny.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP V K.Ú. LICHKOV

Kategorie Opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí
Ročník 2015, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
Předmětem přihlašovaného společného zařízení je soubor realizovaných společných zařízení v KoPÚ Lichkov II, který zvýšil ekologickou stabilitu v
území a měl i doplňující protierozní funkci. Jedná se o RBK 820 o celkové délce 1250 m a LBC pod Dvorským kopcem realizované formou dvou
mokřadů - tůní s doprovodnou výsadbou. Mokřady vznikly otevřením zatrubněného melioračního odpadu, čímž byla zadržena tolik žádaná voda v
krajině. Jedná se o zdařilou realizaci citlivě vyprojektovanou v chráněné oblasti Natura 2000.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP V K.Ú. ČERNILOV

Kategorie Opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí
Ročník 2015, Pozemkový úřad Hradec
Králové

V rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černilov a dle schváleného plánu společných zařízení bylo v souladu s ÚSES
vybudováno biocentrum "Boháčův lesík" se stálou vodní plochou, jihovýchodně od intravilánu Obce Černilov, o celkové výměře 4,58
ha. Stavba byla rozdělena do dvou částí - v roce 2009 byla v předstihu zrealizována a zkolaudována vodní plocha, následně na podzim
roku 2011 bylo zrealizováno a osázeno biocentrum Boháčův lesík. Vznikly zde 2 samostatné lesnické oplocenky s výsadbou 35 tisíc
stromků a 2 tisíc keřů. Obec Černilov se o předané společné zařízení v současné době stará, celou plochu zájmového území udržuje a
pravidelně seká. Realizací stavby došlo k zlepšení celé situace zachování vody v krajině, velmi silně zemědělsky využívané, a bylo
vytvořeno prostředí pro další společenstva vodních rostlin a dalších živočichů. Došlo tak k zvýšení ekologické stability celého území.

Děkuji za pozornost

Ing. Michal Pochop

