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Seznam zkratek
DKM
Digitální katastrální mapa
DOSS
Dotčené orgány státní správy
DC
Doplňková polní cesta
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
HC
Hlavní polní cesta
HPJ
Hlavní půdní jednotka
EK
Ekostabilizační funkce
IP
Interakční prvek
JMK
Jihomoravský kraj
KES
Koeficient ekologické stability
KoPÚ
Komplexní pozemková úprava
LBC
Lokální biocentrum
LBK
Lokální biokoridor
LPIS
Registr půdy - Land Parcel Identification System
LVS
Lesní vegetační stupeň
MKSP
Morfogenetický klasifikační systém půd
NN
Elektrické vedení nízkého napětí
PBPO
Přírodě blízká protipovodňová opatření
PUPFL
Pozemky určené k plnění funkce lesa
SEK
Sítě elektronických komunikací
SPÚ
Státní pozemkový úřad
STG
Skupina typů geobiocénů
OPRL
Oblastní plány rozvoje lesů
OK
Odtokové koryto
SDSO
Stabilizace dráhy soustředěného odtoku
SK
Společenská a kulturní funkce
STL
Středotlaký plynovod
TDZ
Třída dopravního zatížení
TTP
Trvalý travní porost
ÚAP
Územně analytické podklady
ÚP
Územní plán
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚSES
Územní systém ekologické stability
VENP
Vyloučení erozně nevhodných plodin
VKP
Významný krajinný prvek
VN
Elektrické vedení vysokého napětí (1 - 35 kV)
VC
Vedlejší polní cesta
VTL
Vysokotlaký plynovod
ZABAGED
Základní báze geodetických dat
ZPRU
Záchytný průleh
SPRU
Svodný průleh
ZPRI
Záchytný příkop
ŽP
Životní prostředí
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1. Úvodní část
1.1. Výchozí podklady
Majetkoprávní a mapové
Analýza území 1: 5 000
Mapy území 1: 5 000
Obnova ekologické stability krajiny – 1: 10 000
Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ
Základní mapa 1: 10 000 - digitální ZABAGED
Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G)
Zaměření skutečného stavu – Geoport, Opava
letecké snímky a ortofotomapy
Územní plánování
Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Mze, 2016 – ÚPÚ,
Praha.
Doležal P., Pavlík M., Střítecký L., Dumbrovský M., Martének J., 2012 - Metodický návod k
provádění pozemkových úprav, Mze – ÚPÚ, Praha.
Výkresy grafické části Zásad územního rozvoje MSK, 2016 – Atelier T - plan, s.r.o., Praha.
Územní plán obce Skoronice, 2014 – Ing. arch. Jana Kaštánková, Brno.
Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Ochrana přírody a krajiny
Bínová L. ,1995: Nadregionální a regionální ÚSES ČR: územně-technický podklad. Společnost pro
životní prostředí, Brno.
Bínová L. et Culek M., 1996: ÚTP NR-R ÚSES ČR - mapové podklady. Společnost pro životní
prostředí Brno.
Culek M. /ed./, 1996: Biogeografické členění České republiky. Praha
Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. ,2001: Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. 2.vyd.
Lacina J., 1994: Seznam skupin typů geobiocénů České republiky. Brno.
Maděra P., Zimová E., 2005: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, Ústav lesnické
botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol. Brno
Míchal I. ,1994: Ekologická stabilita. Praha.
Mikyška R. et al., 1968: Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Praha.
Moravec J. et Neuhäusl R. ,1976: Geobotanická mapa České socialistické republiky. Mapa
rekonstruované přirozené vegetace 1: 1 000 000. Academia, Praha.
MŽP ČR: Metodický pokyn MŽP ČR k postupu zadávání, zpracování a schvalování dokumentace
místního územního systému ekologické stability. Č. j.: 600/760/94-OOP/2490/94.
Neuhäuslová Z. et al., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část.
Praha.
Úradníček L., Maděra P. a kol., 2001: Dřeviny České republiky. Matice lesnická. Písek
Zlatník A., 1976: Přehled skupin typů geobiocenů původně lesních a křovinných ČSSR.
Geografický ústav ČSAV, Brno, 1976/3-4: 55-64.
Zimová, E. a kol., 2002: Zakládání místních ÚSES na zemědělské půdě. MZe ČR, Lesnická práce,
Kostelec n. Černými Lesy.
Zimová, E..LÖW & spol.,s.r.o.: Územní systémy ekologické stability a zkušenosti se zapracováním
do dokumentací velkých územních celků. Brno.
Petříček, V. (ed) a kol.: Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, 1999.
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška 395/1992 Sb.
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Vodní hospodářství
M. Bilík, V. Mencl: Konstrukce nižších zemních hrází. Stavební ročenka 1998, SNTL Praha.
Navrhování sdružených objektů zemních hrází do výšky 15 m. Typizační směrnice. Hydroprojekt
Praha,1980.
M. Dumbrovský, I. Kyselka, M. Bilík: Protierozní a protipovodňová opatření v krajině. VÚMOP Brno,
1998.
Hydrologické údaje ČR.
Optimalizace konstrukcí zemních hrází suchých nádrží a jejich funkčních objektů včetně přehrážek.
Metodika. VÚMOP Praha, 2003.
Ochranné retenční nádrže v pozemkových úpravách. Vzorový projekt. VÚMOP Praha, 2003.
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
DOS-T-04.02.001 Bezpečnost nádrží a přehrad za povodní. ČKAIT Praha, 1998.
TNV 75 2415 Suché nádrže
TNV 75 2102 Úpravy potoků
Doprava
Katalog vozovek polních cest. Technické podmínky - Změna č.2, 2011
ČSN 73 6109 Projektování polních cest, 2013
ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, červen 2012
Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Zemědělství a lesnictví
Janeček M. a kol.: Metodika č. 5/1992. Ochrana zemědělské půdy před erozí. ÚVTIZ. Praha,
1992.
Novák J. a kol.: Atlas půd České republiky, ČZU Praha, 2009 - 2. upravené vydání
Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika VÚMOP, 2008.
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 229/1991 Sb.o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
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1.2. Účel a přehled navrhovaných opatření
Zpracování plánu společných zařízení je páteřní etapou celého procesu KoPÚ. PSZ je zpracováván
v souladu s §2 (přílohy č. 1), §15 a 16 prováděcí vyhlášky 13/2014 Sb. zákona 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Zpracovatel KoPÚ vyhotovil návrh plánu společných zařízení na základě údajů z podrobného
terénního průzkumu, podrobné diskuze se zástupci vlastníků a obce, a s využitím existujících územně
plánovacích i jiných podkladů k danému území, jako např. ÚAP ORP Kyjov. Zřetel byl brán na aktuální
stav a využívání sítě polních cest, odtokové poměry a hydrografickou síť, způsoby využití krajiny tak,
aby návrh jednotlivých prvků plánu společných zařízení (polních cest, úprava povrchového odtoku,
částí ÚSES aj.) nenarušoval stavby či zařízení, respektoval záměry obce v řešeném území a zároveň
dodržoval související předpisy.
Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro
splnění cílů pozemkových úprav. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní
myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy a vody), společenství rostlinných a
živočišných druhů a lepší využití celé krajiny. Hlavním cílem plánu společných zařízení v k.ú.
Skoronice bylo v součinnosti s místními uživateli krajiny dopřesnit a navrhnout především opatření
k(e):
a) zvýšení retenční schopnosti okolní zemědělské krajiny a ochranu zastavěného území
před nadměrným srážkovým odtokem z okolní krajiny
b) zpřístupnění pozemků, tj. cesty a příp. objekty na nich
c) snížení znehodnocování půdy nadlimitním erozním smyvem z orné půdy
d) posílení ekologické stability krajiny (ÚSES, podpora biodiverzity krajiny) a zlepšení
přístupnosti krajiny
Jednotlivá opatření se v rámci plánu vzájemně prolínají a doplňují a jejich součástí je i prostorová a
funkční optimalizace druhů pozemků.
Náležitá pozornost byla věnována podnětům a připomínkám představitelů obce, vlastníků a uživatelů
pozemků, obyvatel Skoronic coby znalcům místních poměrů, rovněž i představitelům pozemkového
úřadu a všech dotčených organizací.
Využívány byly odborné publikace, legislativní a mapové podklady.
Zemědělské plochy zájmového území jsou dominantně využívány jako orná půda a vinice. Některé
plochy jsou v době přívalových srážek vystaveny nepříznivým účinkům intenzivního povrchového
odtoku. Důvodem je zejména morfologie terénu a případný nevhodný způsob zemědělského
hospodaření zejména pokud jde o volbu plodin v klíčových lokalitách. V několika lokalitách dochází k
nadměrnému eroznímu smyvu intenzivně obdělávané zemědělské půdy a následnému odnosu živin,
vytváření erozních rýh, hromadění zeminy v korytech toků a dalším souvisejícím negativním jevům.
Proto byla navržená opatření pojata jako víceúčelová, s důrazem zejména na funkci půdoochrannou,
vodohospodářskou a také krajinotvornou.
Řešené území se nachází na k.ú. Skoronice v okrese Hodonín a zaujímá rozlohu 467 ha, z čehož
zemědělská půda představuje 93,8% (438 ha). Zemědělská půda je v území využívaná prvořadě jako
orná půda 91,5% (401 ha), méně už pak jako vinice 5,9% (26 ha), zbývající plochy tvoří trvalé travní
porosty (2,2%) a zahrady (0,5%). Vymezený obvod PÚ sousedí s 5 k.ú. – Kyjov, Vlkoš u Kyjova,
Vracov, Vacenovice u Kyjova a Milotice u Kyjova, přičemž v Miloticích u Kyjova a ve Vlkoši u Kyjova
jsou již ukončené KoPÚ, v ostatních územích proběhly JPÚ. Plán společných zařízení je navržen
v návaznosti na již schválené sousední plány společných zařízení.
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Tabulka 1: Přehled navržených opatření v řešeném obvodu KoPÚ
Opatření ke zpřístupnění pozemků
Označení cesty

hlavní

HC01 – HC02b

P 4,0/30
(PN 505)

vedlejší

Podmiňující
předpoklady/možné
problémy

doplňková

- heterogenita tříd
těžitelnosti zemin
- hydromorfismus zemin
- nedostatečně podrobné
výškopisné a
polohopisné zaměření

P 4,5/20, P 3,5/20,
P 3,0/20
(PN 505, PN 613, PN 614,
PN617)

VC01 – VC08,
VC10a - VC12
DC01 – DC10,
DC12 - DC15

DC P 3,0/20
(PN 620)

Vodohospodářská opatření
Označení

Účel

Podmiňující předpoklady/možné budoucí problémy

Nebyla navržena.

Protierozní opatření
Označení

Počet
navržených
lokalit

Účel

AGT

8

snížení eroze půdy

agrotechnické

ZVM

5

zatravnění vinic v meziřadí

agrotechnické

TTP

1

trvalá ochrana půdního povrchu před negativními
účinky deště

organizační

SDSO

1

stabilizace dráhy soustředěného odtoku

biotechnické

Druh opatření

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP
Označení
prvku

Popis
umístění,
místní název

Cíl opatření

Cílová STG

Podmiňující předpoklady/ možné
budoucí problémy

Biocentrum
"Rybníková"

vytvoření přírodního
prostředí o velikosti 3
ha s funkcí biocentra

2 BC-C (3)4

zabuřenění, pro výsadbu je nutné
použít větší sazenice

BIOCENTRA
LBC_L1
BIOKORIDORY
RBK_161
LBK_1/1
LBK_1/2
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Les u Hrubých zajištění funkcí ÚSES 1 A-AB 1-2
písků
propojení biocenter
potok
zajištění funkcí ÚSES 2 BC-C (3)4
Hruškovice
propojení biocenter
potok
zajištění funkcí ÚSES 2 BC-C (3)4
Hruškovice
propojení biocenter

nepředpokládají se
výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy
výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP
Označení
prvku
LBK_1/3
LBK_1/4
LBK_1/5

LBK_2

LBK_3

Popis
umístění,
místní název
potok
Hruškovice
potok
Hruškovice
potok
Hruškovice
pole na
západních
hranicích
katastru
pole na
východních
hranicích
katastru

Cíl opatření

Cílová STG

zajištění funkcí ÚSES 2 BC-C (3)4
propojení biocenter
zajištění funkcí ÚSES 2 BC-C (3)4
propojení biocenter
zajištění funkcí ÚSES 2 BC-C (3)4
propojení biocenter
zajištění funkcí ÚSES propojení biocenter

1 BD 3,
1 B-BD 2-3

zajištění funkcí ÚSES propojení biocenter

1 A-AB 1-2

Podmiňující předpoklady/ možné
budoucí problémy
výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy
výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy
výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět z obalovaných sazenic, v
předjaří, menší smíšené skupiny s
keřovým lemem
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět z obalovaných sazenic, v
předjaří, menší smíšené skupiny s
keřovým lemem

INTERAKČNÍ PRVKY
IP01_es

u potoka
Hruškovice

IP02_es

u potoka
Hruškovice

IP03_es

kolem příjezdu
k rybníku

IP04_es

u potoka
Hruškovice

IP05_es

u potoka
Hruškovice

IP06_sk

IP07_sk

IP08_sk

IP09_sk

IP10_sk

IP11_es

zlepšení ekologických
funkcí potoka
Hruškovice
zlepšení ekologických
funkcí potoka
Hruškovice
zachování stávajícího
stavu
zlepšení ekologických
funkcí potoka
Hruškovice
zlepšení ekologických
funkcí potoka
Hruškovice

kolem silnice
III/4255 ze
zlepšení vzhledu
Skoronic do
blízkého okolí vesnice
Vlkoše
kolem polní
zlepšení krajiny,
cesty VC03a-R
zvýšení její
za
rozmanitosti a zlepšení
zemědělským
pohody pro uživatele
podnikem
polní cesty
zlepšení krajiny,
kolem polní
zvýšení její
cesty VC04a-R rozmanitosti a zlepšení
ke křížku
pohody pro uživatele
polní cesty
kolem polní
zlepšení krajiny,
cesty VC02-R
zvýšení její
ze Skoronic k rozmanitosti a zlepšení
Vrchním
pohody pro uživatele
loukám
polní cesty
kolem polní
zlepšení krajiny,
cesty VC02-R
zvýšení její
ze Skoronic k rozmanitosti a zlepšení
Vrchním
pohody pro uživatele
loukám
polní cesty
kolem polní
zlepšení krajiny,
cesty VC02-R
zvýšení její
od křížku k
rozmanitosti a zlepšení
Vracovskému
pohody pro uživatele
katastru
polní cesty

KoPÚ Skoronice
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2 BC-C (3)4

výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy

2 BC-C (3)4

výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy

2 BC-C (3)4

výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy

2 BC-C (3)4

výsadbě musí předcházet revitalizace
koryta a terénní úpravy

2 BC-C (3)4

osetí/výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní úpravy,
respektovat OP kanalizace

1 A-AB 1-2

dlouhodobá odborná péče, tvarování,
zálivka

1 A-AB 1-2/
1 BC-C (3)4

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět v předjaří a zajistit
dostatečnou zálivku a tvarování kmene

1 A-AB 1-2/
1 BC-C (3)4

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět v předjaří a zajistit
dostatečnou zálivku a tvarování kmene

1 A-AB 1-2

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět v předjaří a zajistit
dostatečnou zálivku a tvarování kmene

1 A-AB 1-2

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět v předjaří a zajistit
dostatečnou zálivku a tvarování kmene

1 A-AB 1-2

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
provádět v předjaří a zajistit
dostatečnou zálivku a tvarování kmene
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Opatření k ochraně a tvorbě ŽP
Označení
prvku
IP12_es

IP13_es

IP14_es

IP15_es

IP16_es

IP17_sk

IP19_es

IP20_es

IP21_sk

IP22_sk

IP23_es
IP24_es
IP25_es

IP26_es

IP27_es
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Popis
umístění,
místní název
Vlhké louky v
části "V
doubravě"

Cíl opatření

Cílová STG

Podmiňující předpoklady/ možné
budoucí problémy

zvýšení přírodní
ruderalizace, zabuřenění - nutná
rozmanitosti a zlepšení 1 A-AB 4
pravidelné kosení (1x ročně)
vodního režimu krajiny
zvýšení přírodní
Hrubé písky,
rozmanitosti a zlepšení
přítok
ruderalizace, zabuřenění - nutná
1 BC-C (3)4
vodního režimu
Písečného
pravidelné kosení (1x ročně)
krajiny, zvýšení
rybníka
průchodnosti krajiny
1 BC-C
zvýšení přírodní
ruderalizace, zabuřenění, letní sucho a
Jezera u
(3)4/
rozmanitosti a zlepšení
úhyn/
Hrubých písků
1 BC 5b
vodního režimu krajiny
vyschnutí plochy
sucho, úhyn sazenic, zarůstání
invazivním nepůvodním akátem
pod Dílným
zvýšení přírodní
1 A-AB 1-2
(víceletá příprava plochy, chemické
kopcem
rozmanitosti
odplevelení, zajištěná výsadba,
pravidelné vyžínání
sucho, úhyn sazenic, zarůstání
Obnova přírodní
invazivním nepůvodním akátem
les pod
rozmanitosti a zlepšení
1 A-AB 1-2
(víceletá příprava plochy, chemické
Štajnhýblem
ochrany vodního
odplevelení, zajištěná výsadba,
režimu krajiny
pravidelné vyžínání
zlepšení krajiny,
zvýšení její
kolem polní
1 B-BD 2-3,
sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
rozmanitosti a zlepšení
cesty k letišti
1 A-AB 1-2
(herbicidy, insekticidy)
pohody pro uživatele
polní cesty
zlepšení vodního
pod Přídními
režimu krajiny a
1 A-AB 1-2
sucho, eroze
hony
ochrany půdy před
erozí
obnova přírodní
rozmanitosti a zlepšení 1 B-BD 2-3,
sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
Štajnhýbl
1 A-AB 1-2
kulturního vzhledu
(herbicidy, insekticidy)
krajiny
kolem polní
zlepšení krajiny,
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
cesty od trasy
zvýšení její
1 B-BD 2-3,
provádět v předjaří a zajistit
Moravské
rozmanitosti a zlepšení
1 A-AB 1-2
dostatečnou zálivku a tvarování
vinné k
pohody pro uživatele
kmene, respektovat OP vod. přivaděče
vinohradům
polní cesty
zlepšení krajiny,
zvýšení její
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je nutné
kolem polní
1 B-BD 2-3,
rozmanitosti a zlepšení
provádět v předjaří a zajistit
cesty VC07-R
2 BC-C (3)4
pohody pro uživatele
dostatečnou zálivku a tvarování kmene
polní cesty
mez na
1 B-BD 2-3,
zlepšení vzhledu
sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
severní hranici
1 A-AB 1-2,
krajiny, zvýšení její
(herbicidy, insekticidy)
katastru
1 BD 3
přírodní rozmanitosti
zachování protierozní 1 B-BD 2-3,
Za viaduktem
nepředpokládají se, stávající plocha
1 A-AB 1-2
meze
zlepšení vzhledu
mez u Zadních
1 B-BD 2-3,
sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
krajiny, zvýšení její
honů
1 A-AB 1-2
(herbicidy, insekticidy)
přírodní rozmanitosti
sucho, úhyn sazenic, zarůstání
bývalá trat u
invazivním nepůvodním akátem
Obnova přírodní
silnice do
1 B-BD 2-3
(víceletá příprava plochy, chemické
rozmanitosti
Kyjova
odplevelení, zajištěná výsadba,
pravidelné vyžínání
zlepšení vzhledu
mez kolem
sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
1 B-BD 2-3
krajiny, zvýšení její
polní cesty
(herbicidy, insekticidy)
přírodní rozmanitosti

Vysvětlivky: IP_es – ekologicko stabilizační funkce, IP_sk – společenská a kulturní funkce
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1.3. Zásady zpracování plánu společných zařízení
Vytvoření návrhu plánu je legislativně vymezeno zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, specifikovaným vyhláškou č. 13/2014 Sb. o postupu provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Zpracování PSZ se řídilo pokyny z
aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových
úpravách z roku 2016.
Cílem komplexních pozemkových úprav je vytvoření podmínek pro smysluplné hospodaření v krajině
a zabezpečení přírodních zdrojů. Klíčovou roli v tomto dlouhodobém procesu hraje plán společných
zařízení (PSZ). Ten je souborem prostorových opatření, která jsou navrhována pro potřeby všech
uživatelů území – obyvatele i vlastníky půdy, a která umožní přístup k pozemkům, protierozní ochranu
zemědělského půdního fondu, realizaci vodohospodářských opatření i začlenění prvků na podporu
biodiverzity dotyčné krajiny. Ve svém důsledku má přinášet výhody a kvalitnější život na venkově.
Proto jsou součástí PSZ i návrhy rozmístění druhů pozemků, jimiž se sleduje zajištění ekologické
rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské
půdě i úprava vodohospodářských poměrů, coby limitů pro využití území. Organizace pozemků, jejich
tvar a velikost je také základním předpokladem pro správné uspořádání ZPF vedoucí ke snížení
nákladů a vyšší ekonomické efektivitě zemědělské produkce.
Některé požadavky na využití půdy se dostávají do střetu s potřebami pro správnou funkci krajiny,
proto je třeba kompromisů mezi využíváním krajiny a stanovením limitů pro vhodné způsoby
hospodaření.
Zpracování tohoto PSZ vycházelo a respektovalo platnou územně plánovací dokumentaci a podklady
existující pro řešené území:
 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané 5.10.2016 s nabytím účinnosti 3.11.2016
 Územně analytické podklady správního obvodu ORP Kyjov (2016).
 Územní plán obce Skoronice (2014)
PSZ byl zpracován s ohledem a v souladu s platným územním plánem. Plán PSZ plně respektoval
limity území a snažil se v maximální možné míře naplňovat koncepce stanovené ÚP ve vztahu k volné
krajině:
a) limity využití navržené ÚP
- hranice regionálního biokoridoru, místního biokoridoru a místního biocentra – jakožto části území
zásadně významná pro stabilitu krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj
přírodních společenstev, jejichž přirozený vývoj podmiňuje ekologickou stabilitu.
- hranice plochy územní studie - hranice vymezena z důvodu nutného prověření možnosti dělení
pozemků, umístění staveb a vymezení místních komunikací v příslušných parametrech na celé
vymezené území společně tak, aby byly zachovány urbanistické prostorové parametry rozvojového
území a dopravní návaznost na stabilizované zastavěnou plochu.
b) veřejně prospěšná opatření
- plocha pro revitalizaci říčního systému (toku Hruškovice) v rozsahu jeho vymezených úseků
- plocha pro ÚSES v rozsahu jeho vymezených úseků
c) koncepci uspořádání krajiny
d) koncepci ochrany hodnot území
Návrh PSZ byl v průběhu zpracovávání projednáván se sborem zástupců vlastníků, jehož členem byla
rovněž starostka obce paní Ing. Půčková a přizvání byli i další představitelé obce. Obec
spolupracovala velmi ochotně a dobře, jednání byla konstruktivní. Projednaná a dohodnutá podoba
návrhu PSZ byla zaslána dotčeným orgánům státní správy a organizacím k vyjádření. Po
vyhodnocení, příp. zapracování připomínek dotčených orgánů byl PSZ předložen k posouzení
regionální dokumentační komisi. Plán společných zařízení schvaluje dle §9 odst. 11 zákona 139/2002
Sb. na veřejném zasedání zastupitelstvo obce.
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1.4. Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správci zařízení
V této kapitole jsou stručně popsány všechna vyjádření správních úřadů a organizací k předloženému
zpracovanému PSZ. Kompletní znění vyjádření jsou k nalezení v dokladové části dokumentace.

1.4.1. Vyjádření DOSS
Česká geologická služba (č.j. ČGS-441/18/42*SOG-441/046/2018 ze dne 8.2.2018, viz Doklady o
předložení PSZ) – K předloženému plánu neuplatňuje připomínky, pouze upozorňuje na nutnost, aby
PSZ neznemožnil případné budoucí využití výhradního ložiska lignitu Kyjov-Svatobořice (3161100).
Stanovisko zpracovatele: PSZ svým charakterem opatření případné budoucí využití neovlivňuje.
Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát (KRPB-10659-1/ČJ-2018-060606 ze dne
12.1.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – K návrhu PSZ nemá připomínky.
Stanovisko zpracovatele: Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát (KRPB-10659-3/ČJ-2018-060606 ze dne
12.2.2018, viz Doklady o předložení PSZ) - V závazném stanovisku vydává souhlas a stanoví
podmínky týkající se zpracování další projektové dokumentace, rozšíření úseku komunikace,
provedení připojení v souladu s předpisy bezpečnosti silničního provozu, následné údržby a
dopravního značení.
Stanovisko zpracovatele: V rámci PSZ byly pro splnění uvedených požadovaných podmínek
vytvořeny předpoklady a to formou dostatečně širokého záboru pro cestu i její napojení, zpracování
rozhledových poměrů a detailu připojení vč. uvedení dopravního značení. Kompletní naplnění všech
požadavků je však možné až v dalším stupni projektové přípravy připojení a samotná realizace.
Krajský úřad JMK, Odbor dopravy (č.j. JMK 5602/2018 ze dne 8.2.2018, viz Doklady o předložení
PSZ) – S návrhem PSZ z hlediska silnic II. a III.tř. souhlasí při zohlednění podmínek 1) do PSZ budou
v rámci provádění KPÚ doplněny sjezdyz polních cest na silnice II. a III. tř., 2) sjezdy z polních cest na
silnice budou v navazujícím úseku polní cesty navrženy ke zpevnění asfaltovým krytem v délce 20m,
3) podrobné technické řešení připojení nových příp. rekonstruovaných polních cest na silnice II. a III.
tř. bude odsouhlaseno s majetkovým správcem silnic, tj. SÚS JMK
Stanovisko zpracovatele: Ad 1) Všechny identifikované sjezdy jsou v technické zprávě uvedeny v
kap.2.4.2. a jsou začleněny i ve vlastním projektu a hlavním výkrese PSZ. Rovněž jsou zpracovány
výkresy „Detaily připojení“ a „Rozhledové poměry“ a to jak pro napojující se polní cesty, tak také pro
samostatné sjezdy. Ad 2) Způsob řešení všech napojení polních cest na silnice zpřehledňující
relevantní požadavky ze strany dotčených subjektů je zahrnut v rámci kapitoly 2.2.3. Polní cesty, kde
je uvedeno v bodě e), že úsek v délce 20m bude zpevněn asfaltem. Ad 3) Podrobná dokumentace
byla SÚS JMK zaslána a následně rovněž i konzultována (viz vyjádření SUS JMK v Doklady o
předložení PSZ).
Krajský úřad JMK, Odbor ŽP (č.j. JMK 8869/2018 ze dne 7.2.2018, viz Doklady o předložení PSZ) –
PSZ byl prověřen v rozsahu působnosti a z hlediska zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
podpořil navržené řešení v lokalitě Jezera, kdy spontánně vzniklá bezodtoká pánev je napojena na
vodoteč pouze interakčním prvkem IP13, nikoli odvodňovacím prvkem. I s ohledem na přírodní
hodnotu lokality považuje KÚ navržené řešení za velmi vhodné. Pouze v okrajovém pásu (IP14)
vyjádřen požadavek dřevinnou výsadbu z důvodu prosvětlení a otevření biotopu nahradit pouze
zatravněním.
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Stanovisko zpracovatele: Návrh výsadby IP14 upraven na zatravnění, bez výsadby dřevin, dle
požadavku.
Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend (č.j. OSDŽA 3980/18/466
ze dne 16.1.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – Instruuje o nutnosti podání žádost o vydání
závazného stanoviska o nový sjezd na VC12. – Sjezdy HC02 a DC15 na silnici II/432 byly
zrekonstruovány a nelze je měnit. – Upozorňuje, že projekt pro vydání stavebního povolení musí být
zpracován autorizovanou osobou.
Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend (č.j. OSDŽA 8964/18/466
ze dne 30.1.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – Vydáno Oznámení o zahájení řízení – žádost o
závazné stanovisko.
Stanovisko zpracovatele: Jelikož znění tohoto oznámení dle zpracovatele nekorespondovalo
s vydanými vyjádřeními SÚS JMK a DI Policie ČR, požádal o jejich upřesnění a doplnění, čemuž bylo
vyhověno tak, aby následně mohlo být MěÚ OSDŽA vydáno závazné stanovisko.
Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend (č.j. OSDŽA 12540/18/466
ze dne 14.2.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – Vydáno závazné stanovisko o povolení sjezdu
z polní cesty VC12 na silnici III/4255. Dále jsou rovněž uvedeny podmínky pro realizaci stavby.
Stanovisko zpracovatele: Městský úřad Kyjov, Odbor ŽP a ÚP (č.j. OŽPÚP 3387/18/ozp_sek ze dne 8.2.2018, viz Doklady o
předložení PSZ) – Z hlediska jednotlivých zájmů ochrany ŽP i ÚP bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele: Ministerstvo ŽP, Odbor výkonu státní správy VII (č.j. MZP/2018/560/80 ze dne 11.1.2018, viz Doklady
o předložení PSZ) – Bez připomínek, pouze upozorňuje na nutnost respektování zájmů ochrany
výhradních ložisek a také nutnost vyžádání stanoviska OBÚ pro JM a Zlínský kraj.
Stanovisko zpracovatele: - (OBÚ byl žádostí obeslán)
Povodí Moravy a.s. (č.j. PM073076/2017-203/Mat ze dne 16.2.2018 viz Doklady o předložení PSZ) –
I. Správce povodí a správce dotčených vodních toků – s PSZ souhlasí a stanovuje podmínky
související s realizací a pokyny k dalšímu postupu. II. Povodí Moravy s.p. z hlediska majetkoprávního
vztahů – upozorňuje na nutnost vyžádat si vyjádření příslušného správního orgánu.
Stanovisko zpracovatele: Uvedené podmínky a pokyny je nutno zohlednit v období realizační etapy a
přípravy PD pro realizaci opatření. Dořešení majetkoprávních vztahů bude předmětem etapy NNÚ.
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů (SpMO 561036/2018-1150 ze dne 8.2.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – Upozorňuje na existenci OP RLP, ve
kterém lze vydat územní povolení k vybraným (výškovým) stavbám jen na základě stanoviska MO.
Inženýrské sítě ani podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví MO neevidují.
Stanovisko zpracovatele: Dotyčné stavby nejsou předmětem návrhu PSZ.
Správa a údržba silnic JMK (č.j.632/2018-Jih ze dne 16.1.2018 a jeho doplnění ze dne 12.2.2018, viz
Doklady o předložení PSZ) – K zpracovanému návrhu nemá připomínky. V doplnění vyjádření
(12.2.2018) vydává souhlas se zřízením sjezdu VC12 a dále upřesňuje způsob provedení sjezdu a
zajištění následného způsobu údržby připojení.
Stanovisko zpracovatele: Způsob vlastního provedení stavby bude dopřesněn v prováděcí
dokumentaci před realizací stavby.
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Správa železniční a dopravní cesty, státní podnik (č.j.10824/2018-SŽDC-OŘ Bno-ST Bcv ze dne
18.1.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – S předloženým plánem souhlasí a požadují zachovat
stávající hranice pozemků ve své správě či příp. jakékoli jejich změny projednat, dále vyžadují řešit
odvodnění cest svedením mimo těleso dráhy a rovněž upozorňují na povinnost projednání veškerých
stavebních činností v OP dráhy či na dráze.
Stanovisko zpracovatele: V rámci návrhu PSZ nebylo OP dotčeno žádným opatřením a bude snahou
zpracovatele ponechat pozemky SŽDC ve stávajícím stavu.
Státní pozemkový úřad (č.j. 015629/2018/523203/Kříž ze dne 9.2.2018, viz Doklady o předložení
PSZ) – Upozorňuje na úpravu kapitoly 6 v Zakladní části dokumentace týkající se výměr potřebných
pro PSZ a na evidovaný požadavek rozdělení spoluvlastnictví na LV 377.
Stanovisko zpracovatele: Upřesnění v kapitole 6 začleněna do zprávy, rozdělení spoluvlastnictví pak
bude předmětem řešení etapy NNU.
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb (č.j. 015698/2018 ze dne 12.2.2018, viz
Doklady o předložení PSZ) – Nemá k PSZ připomínky; pouze upozorňuje na vhodnost vypořádání
vlastnictví pozemků pod stavbami ve vlastnictví státu a odpovídajcí úpravu druhů pozemků.
Stanovisko zpracovatele: Upřesnění v kapitole 6 začleněny do zprávy, rozdělení spoluvlastnictví bude
předmětem řešení etapy NNU.

1.4.2. Vyjádření správců zařízení a organizací
e.on ČR, s.r.o. (T6780-16230825 ze dne 5.2.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – Vydává souhlas
se stavbou a činností v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN, VN, NN a podzemního NN
elektrické sítě při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření.
Stanovisko zpracovatele: tyto podmínky jsou určující pro další fázi realizace společných opatření, jt.
Pro zpracování prováděcí dokumentace a projednání a uskutečnění vlastní realizace opatření. Návrh
PSZ byl opakovaně s e.on konzultován (p. Láska) a provedeny úpravy dle požadavků tak, aby v rámci
možností této etapy zpracování KoPÚ byly zajištěny předpoklady pro realizovatelnost opatření.
GridService, s.r.o. (5001655695 ze dne 6.2.2018, viz Doklady o předložení PSZ) – Konstatuje
existenci VTL a STL plynovodu v ObPÚ a stanovuje:
- VTL plynovod v místě křížení s komunikací zabezpečit proti mechanickému poškození – nad
plynovod uložit silniční železobetonové panely v celé šíři přejezdu a to kolmo k ose plynovodu, do
pískového lože, minimálně 0,8m (a více) nad plynovod. Nad VTL plynovodem je třeba zachovat
minimální povolené krytí 0,8m do vzdálenosti minimálně 4m na obě strany od stěny potrubí.
- šířky OP (STL 1m, VTL 4m) a podmínky pro tato OP – zákaz výsadby dřevin a zřizování staveb,
ostatní činnost je možná pouze s písemným stanoviskem a souhlasem GridServices
- u STL polní cesty v souběhu mimo OP, křížení kolmé. Výsadby porostů kořenících ve větší hloubce
než 20cm nad plynovod ve volném pruhu pozemků o šířce 2m na obě strany od osy plynovodu lze
zřizovat pouze se souhlasem provozovatele sítě. Zachovat stávající krytí.
Stanovisko zpracovatele: V řešeném ObPÚ se nachází VTL, který protíná cesty DC15 a HC02a-R,
STL pak VC12. Zejména u HC02a-R (a doprovodné zeleně IP17) a dále VC12, která patří mezi
prioritní opatření PSZ, je třeba tuto skutečnost respektovat v dalším stupni PD a při následné realizaci.
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (2/T/18/72 ze dne 22.1.2018, viz Doklady o předložení PSZ) –
Upozorňuje na povinnost respektování OP vodovodního a kanalizačního řadu a manipulačního
prostoru nad přívodními řady. Nové stromy, polní cesty, příkopy (při souběhu s potrubím) a propustky
situovat mimo OP těchto sítí, zejména respektovat přívodní vodovod LT400 v lokalitě Podsedky.
Výsadbu stromů IP21 situovat tak, aby kořenový systém nezasahoval do OP, cestu VC06 navrhnout
z nestmeleného povrchu (zatravňovací vrstva, vibrovaný štěrk), při křížení rigolů a propustků zachovat
nezámrznou hloubku. Veškerou výstavbu nutno před realizací projednat a předložit PD k vyjádření.
Stanovisko zpracovatele: Kromě VC06 jde ve všech případech (VC08, IP05, IP21) o stávající prvky. U
dotyčných IP byla navrženo zatravnění bez výsadby dřevin, u VC06 je v PSZ doporučen nestmelený
štěrkový povrch. Při případné realizaci rekonstrukce polní cesty bude zpracován prováděcí projekt a
předložen k odsouhlasení.
Itself, s.r.o. (16/000350-A ze dne 9.1.2018, viz Doklady o předložení PSZ) - Souhlasí s PSZ,
konstatuje dotčení podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení televizních kabelových rozvodů
a trasa optického kabelu) za dodržení podmínek stanovených pro zpracování PD a pro realizaci, kdy
by mj. v místech křížení měly být kabely uloženy do chráničky (odkazuje na prostorovou normou ČSN
73 6005, do případné projektové dokumentace zapracovat způsob ochrany kabelů).
Stanovisko zpracovatele: SEK v řešeném ObPÚ protíná pouze VC12, která patří mezi prioritní polní
cesty k realizaci. V dalším stupni PD a při následné realizaci je potřeba respektovat podmínky
uvedené ve vyjádření.
CETIN (č.j. 521695/16 ze dne 28.1.2016) – Ve vyjádření ze zahájení KoPÚ stanoveno, že v místech
křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami,
vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s
přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení., chráničku utěsnit a zamezit vnikání
nečistot.
Stanovisko zpracovatele: V řešeném ObPÚ je dle doručeného nákresu evidována pouze
neprovozovaná síť a tudíž provozovatel nebyl návrhem PSZ obeslán.
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2. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
2.1. Zásady návrhu dopravního systému
Polní cesty jsou účelové pozemní komunikace, které jsou především opatřením k zajištění přístupu k
vlastnickým pozemkům. Návrh musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná,
vodohospodářská, estetická a ekonomická, konkrétně jde o tyto požadavky:


umožnit přístup na pozemek



zpřístupnit krajinu



vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek



umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem mezi sebou či propojení mezi podnikem
a místem odbytu



zabezpečit propojení sousedních obcí

Při návrhu cestní sítě je vhodné dodržovat následující zásady:


vycházet z konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř katastrálního území,



v rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů, v členitém je nutné
respektovat odtokové poměry, protierozní požadavky a většinou centrálně umístěnou obec,



zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě,



při návrzích je žádoucí vyhnout se místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění neúnosných
půd, křížení s podzemním vedením a dalšími komplikacemi.

Návrh vozovek respektuje pokyny Katalogu vozovek polních cest - technické podmínky, změna č. 2.
(Ministerstvo zemědělství ČR, listopad 2011). Katalog vychází z ČSN 73 0031 a ČSN 73 6114 a přímo
navazuje na ČSN 73 6109.
Cestní síť v místech překračujících katastrální hranici navazuje na zpracované plány společných
zařízení KoPÚ Milotice u Kyjova a KoPÚ Vlkoš u Kyjova, ověřena byla vazba také na reálně existující
síť cest celého území sousedícího s řešeným obvodem.
Návrh řešení cestní sítě je odrazem posouzení propojení a stavu cest, způsobu dosavadního pohybu
po území a námětů místních znalců a uživatelů zemědělské půdy. V současnosti používané cesty se
vesměs přejímají, v některých případech byla existující trasa cesty poupravena, v ojedinělých
případech nebyla cesta (resp. úsek cesty) do návrhu začleněna.
V rámci možností se návrh snažil propojit opatření ke zpřístupnění pozemků s prvky ÚSES.
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2.2. Kategorizace cestní sítě
Pro ucelenost a kontext jsou uvedeny komunikace všech kategorií v území.

2.2.1. Krajské silnice
Silnice II/432 (Kyjov - Milotice - Ratíškovice - Hodonín)
Objekty: sjezdy a propustky S1, S2, S4+P5, S5+P6, S6+P7
Délka řešeného úseku: 1339 m
Úsek silnice II/432 protíná V část řešeného území. Jedná se o frekventovanou dvoupruhou asfaltovou
komunikaci II. třídy, šířky 6,5 m, spojující Kyjov a Hodonín. Řešeným územím prochází v délce 1339
m. Ze silnice je několik sjezdů na okolní zemědělské pozemky, napojení polní cesty HC02a-R vedoucí
do obce Skoronice a polní cesty DC15. Hned vedle silnice (v sousedním k.ú. Svatobořice leží areál
letiště Kyjov). Komunikace je odvodněna volně do terénu popř. v některých úsecích doplněna mělkým
příkopem. Kolem cesty se vyskytují úseky starší třešňové aleje a hloučky hustého porostu akátů, bezu
a hlohu.
Silnice III/4255 (Milotice - Skoronice - Vlkoš)
Objekty: sjezdy S7, S8
Délka řešeného úseku: 910 m
Silnice III/4255 tvoří páteřní komunikaci skrz obci Skoronice. Jedná se o dvoupruhou asfaltovou
komunikaci o šířce 6 m bez vodorovného značení. JZ směrem zajišťuje dopravní napojení na silnici
II/432 Kyjov - Hodonín a SV směrem plynule přechází do obce Vlkoš, kde prochází kolem železniční
stanice Vlkoš na trati č. 340 Brno - Kyjov - Uherské Hradiště a napojuje se na silnici I/54 Slavkov u
Brna - Kyjov - Veselý nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom (SK). Část procházející řešeným
územím má délku 910 m. Komunikace je odvodněna volně do příkopu, místně s náznaky velmi
mělkého příkopu. V blízkosti zemědělského areálu jsou jediné dva sjezdy na okolní zemědělské
pozemky. Kolem silnice není krom několika nově vysazených stromů žádná doprovodná zeleň. Dle
ÚP je navrženo doplnění o jednostranný liniový interakční prvek IP06.

2.2.2. Místní komunikace
MK01
Délka: 99 m

Šířka: 4,5 m

Objekty: Asfaltová místní komunikace začínající na hlavní silnici procházející obcí Skoronice (III/4255) směřuje
JV směrem k hranici s k.ú. Vlkoš u Kyjova, kde se na konci zastavěné části obce mění na zpevněnou
polní cestu VC02-R.

MK02
Délka: 78 m
Objekty: -
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Šířka: 4,5 m

Krátký úsek asfaltové komunikace navazující na místní komunikaci v intravilánu obce u mostku M4
přes náhon Vlkoš. Cesta zajišťuje přístup na zemědělské pozemky JZ od obce v lokalitě „Polednisko“,
ale především umožňuje technickou obslužnost přečerpávací stanice odpadních vod na parcele KN
228/20.

MK03
Délka: 61 m

Šířka: 3,0 m

Objekty: Novější panelová cesta navazuje na asfaltovou část vedoucí z hlavní silnice procházející obcí
Skoronice (III/4255). Komunikace zpřístupňuje dům č.p. 146 na konci zastavěného území obce a dále
pokračuje mezi políčky místních obyvatel jako polní cesta DC08.

KoPÚ Skoronice
Plán společných zařízení – Základní část dokumentace

21

2.2.3. Polní cesty
Polní cestou je dle ČSN 73 6109 definována účelová komunikace, která slouží zejména zemědělské
dopravě a může plnit i jinou dopravní funkci, např. cyklistická stezka, stezka pro pěší.
Po provedeném průzkumu byla provedena identifikace a popis tras jednotlivých polních cest, zákresy
tras a vymezení délkových parametrů v mapě rozboru území byly orientační. Až na základě
projednávání návrhu PSZ s vlastníky, uživateli, místními znalci a zejména obcí vyplynulo, že základní
parametry některých stávajících polních cest neodpovídají aktuálním (a zamýšleným) způsobům
využívání zemědělských ploch, péči o území či rozvoji obce. V návrhu plánu společných zařízení byla
tedy zrevidována a upravena cestní síť i jednotlivé parametry polních cest a doplněna tak, aby
respektovala lépe místní realitu a zároveň odpovídala i aktuální ČSN 73 6109.
Polní cesty byly rozčleněny podle významu a návrhové kategorie. Návrhové kategorie se
charakterizují zlomkem obsahujícím:
 v čitateli písmeno označující polní cestu (P) a volnou šířku polní cesty v m,
 ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h
Zvolené návrhové kategorie:
Hlavní polní cesty jednopruhové

P 4,0/30

Vedlejší polní cesty jednopruhové

P 4,5/20, P 3,5/20, P 3,0/20

Doplňkové polní cesty jednopruhové

P 3,0/20

Návrh cestní sítě vychází ze stávající situace a je tvořen pouze polními cestami jednopruhovými, se
zpevněným nebo nezpevněným povrchem, doplněn dle situace o výhybny, případně o doprovodnou
zeleň ve formě interakčního prvku (IP).

Obrázek 1: Schématický nákres zpevněné polní cesty

Napojení polní cesty na místní komunikace či silnice bude řešeno následovně:
a) Svislé dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“, P1 „Hlavní silnice“ a P6 „Stůj, dej přednost v
jízdě“ nebudou mimo obec použity, jelikož dle zákona 316/2000Sb. není připojení účelové
komunikace k silnici I., II. a III. tř. křižovatkou a napojení polní cesty na silnici v úseku mimo
zastavěné území obce bude označeno pouze směrovými sloupky Z11c, Z11d, příp. Z11g
(červené barvy)
b) Doprovodný porost cest či aleje bude ukončen 15 m před napojením polní cesty na komunikaci
vyšší kategorie
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c) Napojení živičných povrchů polních cest na silnice bude provedeno plynule, v místě napojení
bude provedeno odsekání hrany stávající vozovky, očištění, napojení a zalití styčné spáry
asfaltovou zálivkou
d) Otevřené příkopy podél silnic musí být v místě napojení polní cesty zatrubněny, musí být
zajištěn plynulý odtok povrchových vod
e) Úsek polní cesty v délce 20 m před nájezdem na silnici II. či III. třídy bude z důvodu zabránění
znečišťování silnic nánosem z těžké mechanizace zpevněn asfaltovým povrchem
f) Vjezd na polní cestu z komunikace vyšší kategorie bude opatřen svislou dopravní značkou
„Nejvyšší dovolená rychlost“ pro rychlost 30 km/hod.
V případě realizace je při zemních pracích třeba zohledňovat zařízení inženýrských sítí, která jsou
cestní sítí dotčena. V budoucích projektových dokumentacích pro stavební řízení, řešících výstavbu či
rekonstrukci polních cest by rovněž měly být zahrnuty opatření na ochranu stávajících dřevin
rostoucích v jejich okolí před jejich poškozením a ničením.
Při souběhu prvku ÚSES s polní cestou, nebude případná výsadba prováděna mezi břehovou hranou
1
a cestou, výsadbu lze realizovat až za cestou .
Požadavky provozovatelů sítí:
- plynovod
 VTL plynovod v místě křížení s komunikací zabezpečit proti mechanickému poškození – nad
plynovod uložit silniční železobetonové panely v celé šíři přejezdu a to kolmo k ose plynovodu, do
pískového lože, minimálně 0,8m (a více) nad plynovod. Nad VTL plynovodem je třeba zachovat
minimální povolené krytí 0,8m do vzdálenosti minimálně 4m na obě strany od stěny potrubí.
 šířky ochranných pásem mimo obec jsou u STL 2m, u VTL 4m, podmínky pro tato OP: zákaz
výsadby dřevin a zřizování staveb, ostatní činnost je možná pouze s písemným stanoviskem a
souhlasem GridServices,
 u STL situovat polní cesty v souběhu mimo OP, křížení kolmé. Výsadby porostů kořenících ve větší
hloubce než 20 cm nad plynovod ve volném pruhu pozemků o šířce 2m na obě strany od osy
plynovodu (tj. mimo ochranné pásmo) lze zřizovat pouze se souhlasem provozovatele sítě.
 u STL musí být zachováno stávající krytí

- vodovod a kanalizace
 výsadby stromů situovat mimo OP
 při křížení rigolů a propustků zachovat nezámrznou hloubku
- elektrické sítě
 při terénních úpravách musí být dodržena min. výška vodičů nadzemního vedení nad terénem 6m
 v případě, že by provádění stavby způsobila porušení krytí kabelového vedení VN či NN, budou
zajištěna nápravná opatření typů snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček apod.
 zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů
- elektronické komunikace
 v místech křížení kabely SEK uložit do chráničky

1

Požadavek Povodí Moravy viz vyjádření PM073076/2017-203/Mat z 16.2.2018
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2.3. Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších
polních cest
V rámci plánu společných zařízení KoPÚ Skoronice byla navržena cestní síť tvořená 27 polními
cestami, z nichž 2 jsou zařazeny do kategorie polní cesta hlavní (HC), 11 do polních cest vedlejších
(VC) a 14 má význam doplňkových polních cest (DC).
Hlavní polní cesty kategorie P 4,0/30

zpevněná HC01, HC02

Vedlejší polní cesty kategorie P 4,5/20

zpevněné VC12

Vedlejší polní cesty kategorie P 3,5/20

zpevněné VC02-R, VC07-R, VC11

Vedlejší polní cesty kategorie P 3,0/20

zpevněné VC01, VC03a-R až VC06-R, VC08, VC10a,
VC10b-R

Doplňková polní cesta kategorie P 3,0/20

nezpevněné DC1 – DC10, DC12 - DC15

2.3.1. Hlavní polní cesty
Po rozboru způsobu využívání řešeného území (zemědělské i lesní půdy), zvyklostí uživatelů i
vlastníků pozemků a zejména na základě diskuze se sborem zástupců vlastníků jsou zvoleny 2 trasy
jako hlavní polní cesty (HC) s návrhovými prvky jednopruhových účelových komunikací o volné šířce
koruny 4,0 m - kategorie P 4,0/30, třídy dopravního zatížení V (lehké), tzn. průměrná denní intenzita
provozu těžkých nákladních vozidel v rozmezí 15 – 100 vozidel, návrhová úroveň porušení vozovky
D2, s krytem vozovky tvořeným asfaltovým povrchem, v úsecích nad 400 m jsou cesty doplněny o
výhybny. K odvodnění cest slouží stávající či navržený příkop.

Obrázek 2: Typový řez hlavní polní cestou P 4,5/30 s příkopem

24

Návrh zpevnění pro hlavní cesty:
varianta A) katalogový list PN 5 - 2, vozovka PN 505
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 50 mm
R-materiál
tl. 100 mm
štěrkodrť
tl. 150 mm (ČSN 73 6126-1)
mechanicky zpevněná zemina
tl. 200 mm (ČSN 73 6126-1)
celkem

500 mm
(Modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa)

Popis cest:
HC01
Kategorie:

hlavní polní cesta P4,0/3, pod mostem cesta zúžena na šířku 3,5m

Trasa:

stávající asfaltová polní cesta navazuje na místní komunikaci u mostku M3 přes
náhon Vlkoš a pokračuje SZ směrem přes vodní tok Hruškovice (mostek M1) k
železničnímu podjezdu pod tratí č. 340 (most M5). Za tratí stoupá mezi
zemědělskými pozemky až k vinicím v lokalitě „Podsedky“, kde pokračuje na k.ú.
Kyjov. Cesta zajišťuje přístupnost na okolní půdní bloky Anežky Chocholáčové,
společnosti VSV a.s. a viniční tratě. Severní část je součástí cyklotrasy č. 412 Moravská vinná. Cesta je kvalitní, v dobrém stavu, přístupnost na okolní pozemky
je řešena buď vybudovanými sjezdy popř. v místech, kde cesta vede v úrovni
okolních pozemků se sjíždí kdekoli.

Délka cesty:

1459 m

Druh povrchu:

živičný (A)

Sklonové poměry:(podélné a příčné řezy nebyly zpracovány)
Odvodnění:

převážná část cesty je odvodněna volně do okolního terénu, svažitý úsek nad
železničním viaduktem je na levé straně doplněn mělkým příkopem (SP1, km
0.392 - 0.751) zpevněným beotnovými tvátrnice, který je pod mostem převeden do
betonového žlabu. Na pravé straně cesty se v km 0,456 – 0,748 nachází
bezodtoký příkop.

Ozelenění:

cesta je ozeleněna stávající výsadbou ovocných stromů (třešně, jabloně, ořešáky)
doplněnými o lípy, borovice, duby a keře černého bezu, šípkových růží, apod.
Pravá strana cesty je na km 0.441 - 0.993 je navržena k ozelenění formou IP21
km 0.002 – mostek M3
km 0.120 – mostek M1
km 0.399 – propustek P1 (na VC01)
km 0.422 – mostek M5
km 0.608 – propustek P8 (na sjezdu S11)
km 0.712 – propustek P9 (na sjezdu S12)
km 0.135 - S9
km 0.385 - S10
km 0.607 - S11
km 0.712 - S12
km 1.000 - S13

Objekty:

Stav cesty:

stávající

Dotčená zařízení: km 0.002 - 0.002 - VN nadzemní
km 0.367 - 0.374 - VVN nadzemní
km 0.398 - 0.406 - VVN nadzemní
km1.252 - 1.459 - vodovod
Výhybny:

-

Popis připojení na silniční síť: -

KoPÚ Skoronice
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HC02a-R + HC02b
Kategorie:

hlavní polní cesta P 4,0/30

Trasa:

páteřní polní cesta v západní části ObPÚ, která je rozdělena na 2 úseky. Cesta
začíná napojením na silnici II/432 naproti letiště. Tento úsek je značen jako
HC02a-R a vede směrem k východu mezi rozsáhlými bloky orné půdy. Po cca 800
m se začíná svažovat doprava k JV, aby se napojil na úsek HC02b. Úsek „b“ je
tvořen kvalitní asfaltovou polní cestou, která je také součástí cyklotrasy č. 412 Moravská vinná. Zleva se na ni napojuje hned v počátku polní cesta VC01. Úsek
HC02b pokračuje JV směrem, přemosťuje vodní tok Hruškovice (mostek M2) a
dále zpřístupňuje drobná přilehlá políčka nalevo. Posléze přechází přes náhon
Vlkoš (mostek M4), za kterým na západním „rohu“ zástavby obce Skoronice
navazuje na místní komunikaci.

Délka cesty:

HC02a-R – 991m, HC02b – 455m

Druh povrchu:

živičný (A)

Sklonové poměry:viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 7.61%, vykazuje trasa v km
0,704 – 0,821.
Odvodnění:

podél úseku HC02a-R je navržen levostranný příkop (SP3, km 0,003 – 0,908),
který je převeden (km 0,910) propustkem P10 na pravou stranu cesty, kde
navazuje skrze další propustek P3 na zatravněný udržovaný pravostranný příkop
(SP2, na HC02a-R se jedná o úsek v km 0.914-0.944) pokračující podél HC02b a
ústící posléze do Hruškovice.
Příkop SP2 byl rovněž z hlediska kapacity posouzen a vyhodnocen jako
dostatečný (hloubka 0,5 - 1 m, šířka 3,5 - 4 m, ústí DN 1000). Při realizaci SP3
vyčistit SP2 od sedimentů. Podél HC02b je příkop SP2 doplněný alejí ovocných
stromů (převážně švestka, ořešák).

Ozelenění:

po pravé straně cesty je v km 0.019 - 0.879 - navržena alej vedena jako IP17.
Cesta zprava míjí navržené plošné zatravnění (IP19) a stávající akátový lesík
(IP16).
HC02a-R
km 0.910 – nový propustek P10 (DN 800) převádějící vodu příkopu SP3 z levé na
pravou stranu cesty
km 0.941 – propustek P2

Objekty:

HC02b
km 0.451 – mostek M4
km 0. 277 - sjezd S14
km 0. 259 - sjezd S15
Stav cesty:

HC02a-R – k rekonstrukci, HC02b – stávající

Dotčená zařízení: HC02a-R
km 0.013 - 0.020 - sdělovací vedení podzemní
km 0.046 - 0.048 - VTL
km 0.384 - 0.388 - VN nadzemní
km 0.571 - 0.573 - VN nadzemní
HC02b
km 0.293 - 0.300 - VN nadzemní
km 0.373 - 0.383 - VVN nadzemní
km 0.417 - 0.427 - VVN nadzemní
km 0.439 - 0.440 - kanalizace
Výhybny:
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HC02a-R
km 0.441 - V1

Popis připojení na silniční síť: cesta se úsekem HC02a napojuje na silnici II/432 z východní strany,
tj. zprava ve směru na Kyjov sjezdem S18. Tenot sjezd byl zrekonstruován a je
v dobré stavu. Napojení je téměř v rovině (podélný profil 3,18% v úseku dlouhém
183 m). Náležitosti navrhovaného způsobu napojení jsou uvedeny v kap. 2.2.3.,
detailní popis propustku je obsahem kap. 2.4.1. Výkresy rozhledových poměrů a
detailu připojení na silnici jsou součástí příloh.
Zpracována dokumentace technického řešení pro HC02a-R.

2.3.2. Vedlejší polní cesty
Do sítě vedlejších polních cest (VC) byly zahrnuty existující a využívané trasy v terénu na základě
projednávání se sborem zástupců. Všechny cesty identifikované v rozboru území byly ponechány,
žádná trasa trvalejšího charakteru nebyla z důvodu zbytečnosti zrušena. Návrh se zaměřuje zejména
na úpravu trasy, šířkových a konstrukčních parametrů podle aktuálního či zamýšleného způsobu
užívání obsluhovaných pozemků, bezpečnosti, účelnosti a technické normy pro projektování polních
cest. Zvolené návrhové kategorie byly pro vedlejší cesty - jednopruhové 3,5/20 (4 cesty) a 3,0/20 (6
cest), v jednom případě je navržena kategorie P 4,5/20. V závislosti na délce úseku a propojení na
ostatní polní cesty jsou úseky nad 400 m zpravidla doplněny o výhybnu. Konstrukce vozovek je
navržena pro třídu dopravního zatížení V (lehké) tzn. průměrná denní intenzita provozu těžkých
nákladních vozidel 15 - 100 vozidel či VI (velmi lehké), tzn. méně než 15 vozidel. Povrch vozovek byl
po diskuzi se sborem zástupců vlastníků (nebyl-li ponechán stávající) navržen asfaltový, z mechanicky
zpevněného kameniva, štěrkový či zatravněný. Odvodnění vedlejších cest je navrženo příčným
sklonem volně do terénu nebo podélnou drenáží.

Obrázek 3: Typový příčný řez vedlejší polní cestou P 4,5/20

Návrh zpevnění pro vedlejší cesty:
varianta A) katalogový list PN 5 - 2, vozovka PN 505
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 50 mm
R-materiál
tl. 100 mm
štěrkodrť
tl. 150 mm (ČSN 73 6126-1)
mechanicky zpevněná zemina
tl. 200 mm (ČSN 73 6126-1)
celkem

500 mm
(Modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa)

KoPÚ Skoronice
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Varianta B) katalogový list PN 6 – 5, vozovka PN 613
mechanicky zpevněné kamenivo
tl. 180 mm (ČSN 73 6126-1)
(vrstvu lze nahradit R-materiálem)
mechanicky zpevněná zemina
tl. 250 mm (ČSN 73 6126-1)
(vrstvu lze nahradit štěrkopískem či recyklátem)
celkem

430 mm
(Modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa)

Varianta C) katalogový list PN 6 – 5, vozovka PN 614
vibrovaný štěrk
tl. 200 mm (ČSN 73 6126-2)
mechanicky zpevněná zemina
tl. 250 mm (ČSN 73 6126-1)
celkem

450 mm
(Modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa)

Varianta D) katalogový list PN 6 – 6, vozovka PN 617
zatravňovací vrstva
tl. 50 mm
vibrovaný štěrk
tl. 150 mm (ČSN 73 6126-2)
mechanicky zpevněná zemina
tl. 150 mm (ČSN 73 6126-1)
celkem

350 mm
(Modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa)

Popis cest:
VC01
Kategorie:
Trasa:

3,0/20
stávající asfaltová polní cesta funguje především jako obslužná komunikace podél
rodinných domů s vinnými sklípky mezi cestama HC02 a HC01. Cesta je součástí
cyklotrasy č. 412 - Moravská vinná. Jediný sjezd na pole se nachází na počátku
zástavby vinných sklepů a zpřístupňuje rozsáhlý půdní blok 1804/1 společnosti
VSV a.s. Povrch cesty je kvalitní, nepoškozený narušený.
Délka cesty:
640 m
Druh povrchu:
asfaltový
Sklonové poměry:(podélné a příčné řezy nebyly zpracovány)
Odvodnění:
volně do okolního terénu (podél cesty je situován přilehlý pás zeleně, za nímž je
vybudován příkop oddělující zemědělské pozemky v lokalitě „Hejtmanky“)
Ozelenění:
podél cesty je cca 4-8 m široký pás zeleně (IP16) osázený ovocnými stromy, není
navržena žádná další výsadba
Objekty:
km 0.072 – sjezd S16
Stav cesty:
stávající
Dotčená zařízení:km 0.077 - 0.077 - VN nadzemní
km 0.153 - 0.189 - VVN nadzemní
km 0.481 - 0.482 - VN nadzemní
km 0.631 - 0.633 - VVN nadzemní
Výhybny:
Připojení na silniční síť: -

VC02-R
Kategorie:
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3,5/20

polní cesta je pokračováním místní komunikace MK01 a zpřístupňuje rozsáhlé
zemědělské plochy v JV části řešeného území. Trasa nejprve směřuje podél kat.
hranice s Vlkošem u Kyjova a přilehlé oplocenky až ke křižovatce polních cest u
lípy s Božími muky. Odsud pokračuje dále směrem k JV doplňková cesta DC01.
Trasa VC02-R se stáčí k J a vede napříč půdními bloky (AGRONAVI s.r.o., VSV
a.s., Anežka Chocholáčové a Libora Holakovského) až do lesního komplexu (Ptačí
oblast - Strážnícké Pomoraví) mimo ObPÚ do k.ú. Vracov. Cesta je v celé své
trase navržena v úrovni okolního terénu. Do k.ú. Vlkoš u Kyjova pak pokračuje jako
C45 rovněž o šířce 3,5m.
Délka cesty:
1336 m
Druh povrchu:
MZK (B)
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 2,10%, vykazuje trasa v km
0,526 – 0,616.
Odvodnění:
volně do okolního terénu
Ozelenění:
ze SV strany je podél cesty stávající oplocenka s novou výsadbou stromů a keřů
(k.ú. Vlkoš u Kyjova). Dle ÚP je navíc navrženo doplnění cesty o jednostranný
liniový interakční prvek na straně k.ú. Skoronice - v souladu s tímto je v km 0.142 –
0.673 navržena alejová výsadba do travnatého pásu ve formě IP09, úsek za
křižovatkou v km 0.695 - 1.304 je doplněn typově stejným prvkem značeným jako
IP11.
Objekty:
Stav cesty:
navržená k rekonstrukci
Dotčená zařízení: km 0,000 – 0,003 - vodovod
Výhybny:
km 0.443 - V2
km1.028 - V3
Připojení na silniční síť: Trasa:

Zpracována dokumentace technického řešení.

VC03a-R + VC03b
Kategorie:
Trasa:

3,0/20
stávající travnatá polní cesta navazuje na jižním okraji obce na místní komunikaci,
aby dále J směrem klesala za areálem místní zemědělské společnosti do lokality
„Jezera“. Na okraji obce zpřístupňuje menší políčka a neoplocené zahrady, dále od
obce již větší půdní bloky. Stávající cesta odpovídá úseku značeném jako VC03aR a končí v poli na hranici půdního bloku 0901/6 poblíž terénní deprese v lokalitě
Jezera. Je navrženo pokračování cesty novým úsekem VC03b a to až ke kat.
hranici s Miloticemi u Kyjova. Navržená trasa i parametry cesty navazují na návrh
PSZ Milotice u Kyjova (cesta D03).
Délka cesty:
VC03a-R - 536m, VC03b - 375m
Druh povrchu:
štěrkový (C)
Sklonové poměry:viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 8,29%, vykazuje trasa VC03a-R
v km 0,100 – 0,135, trasa VC03b má největší podélný sklon 3,61%, a to v km
0,180 – 0,220.
Odvodnění:
příčným sklonem vozovky do okolního terénu, konstrukční vrstvy cesty podélnou
drenáží svedenou do zamokřené plochy (MOK1) terénní deprese v lokalitě Jezero.
Alternativně lze zvážit svedení vody do zasakovací jímky. Jímka je navržena ze
samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude
upřesněno v dalším stupni PD). Jde o bezodtokou oblast, kde byla zjištěna
ustálená hladina podzemní vody.
Ozelenění:

navrženo ozelenění formou alejové výsadby do zatravněného pásu značeného
jako IP07 (u VC03a-R na úrovni km 0.205 - 0.536 a u VC03b na km 0.000 – 0.372)
Objekty:
Stav cesty:
VC03a-R - navržená k rekonstrukci, VC03b - nová
Dotčená zařízení: VC03a-R
km 0.071 - 0.076 - VVN nadzemní
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km 0.100 - 0.107 - VVN nadzemní
(VC03b bez dotčení)
Výhybny:

VC03a-R
km 0.194 - V6

Popis připojení na silniční síť:
Zpracována dokumentace technického řešení.

VC04a-R + VC04b
Kategorie:
Trasa:

3,0/20
travnatá polní cesta víceméně paralelně běžící s polní cestou VC03a-R,VC03b.
Rovněž zpřístupňuje zemědělské pozemky v J části řešeného území, v lokalitách
„Za kaplí“ a „Vrchní louky“. Cesta začíná napojením na polní cestu VC02-R,
nepatrně jižním směrem klesá (v délce asi 200m), načež se stáčí mírně doprava a
v rovině pokračuje k solitérní lípě. Po 700m končí její stávající úsek VC04a-R a
dále pokračuje nově navrženým úsekem VC04b k jihozápadu. Cesta míjí lokalitu
„Jezera“ zleva a pokračuje podél vodního toku (ID 1018927) až ke kat. hranici
s Miloticemi u Kyjova, kde je ukončena.
Délka cesty:
VC04a-R – 701m, VC04b - 862m
Druh povrchu:
štěrkový (C)
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 3,70%, vykazuje trasa VC04aR v km 0,020 – 0,120, trasa VC04b má největší sklon 2,22% a to v km 0,700 –
0,760.
Odvodnění:
příčným sklonem vozovky do okolního terénu, konstrukční vrstvy cesty podélnou
drenáží svedenou do stávajícího vodního toku (ID1018927)
Ozelenění:
navrženo ozelenění ve formě alejových stromů vysazených do zatravněného pásu
značeného jako IP08 (km 0.031 km - 0.698), při VC04b je pak navržena
zatravnění se skupinovou výsadbou dřevin (IP13)
Objekty:
Stav cesty:
VC04a-R - navržená k rekonstrukci, VC04b - nový
Dotčená zařízení:VC04a-R – bez dotčení
VC04b
km 0.775 - 0.782 - VVN nadzemní
km 0.810 - 0.818 - VVN nadzemní
Výhybny:

VC04a-R
km 0.401 - V4
VC04b
km 0,068 – VC5
Připojení na silniční síť: Zpracována dokumentace technického řešení.

VC05-R
Kategorie:
Trasa:

3,0/20
nezpevněná polní cesta vedoucí po západním okraji vinohradů na rozlehlém
půdním bloku 1602/2 v severním výběžku katastrálního území Skoronice (lokalita
„Podsedky“). Cesta stoupá vinohradem S směrem až ke kat. hranici s k.ú. Kyjov,
kde posléze již mimo ObPÚ pokračuje až k silnici I/54.
Délka cesty:
298 m
Druh povrchu:
štěrkový (C)
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 4,54%, vykazuje trasa v km
0,141 – 0,225.
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Odvodnění:
volně do okolního terénu
Ozelenění:
Objekty:
Stav cesty:
doporučena k rekonstrukci
Dotčená zařízení: Výhybny:
Popis připojení na silniční síť: Cesta se napojuje mimo ObPÚ (ve vzdálenosti 525 m za hranicí
kat.ú.) zprava na silnici I/54 ve směru z Kyjova do Vlkoše u Kyjova. Místo napojení
na silnici je v udržovaném stavu, bez známek nátoku vody na silnici, zhoršené
rozhledové poměry jsou vyřešeny dvěmi dopravními zrcadly na protější straně
silnice. V daném úseku silnice je navíc dopravní značkou snížená nejvyšší
povolená rychlost na 50km/hod.

VC06-R
Kategorie:
Trasa:

3,0/20
stávající travnatá polní cesta vybíhá na km 1.249 z cesty HC01 doprava a stoupá
S směrem podél hranice s k.ú. Vlkoš u Kyjova mezi vinohrady v lokalitách
„Podsedky“ a „Malé příčky“. Vede až na k.ú. Kyjov, kde ústí na silnici I/54. Z
východní strany je prakticky v celé trase zleva limitována oplocením vinohradu a
posléze i zprava oplocením areálu fotovoltaické elektrárny na k.ú. Vlkoš u Kyjova.
Délka cesty:
805 m
Druh povrchu:
zatravněný (D)
Sklonové poměry:viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 8,08%, vykazuje trasa v km
0,326 – 0,367.
Odvodnění:
volně do okolního terénu
2
Ozelenění:
v úvodním úseku zprava stávající mez (IP21 ), dále v trase vzhledem k sousedství
viničních tratí není navrženo
Objekty:
Stav cesty:
navržená k rekonstrukci
Dotčená zařízení: km 0.007 – 0.174 - vodovod
Výhybny:
km 0.610 – V7
Připojení na silniční síť: Cesta se napojuje mimo ObPÚ (ve vzdálenosti 462 m za hranicí kat.ú.)
zprava na silnici I/54 ve směru z Kyjova do Vlkoše u Kyjova. Dotyčný sjezd na
silnici není příliš frekventovaný, místo napojení je v rovině, na horizontu a s
dobrými rozhledovými poměry. V daném úseku silnice je dopravní značkou
snížená nejvyšší povolená rychlost na 50km/hod.
VC07-R
Kategorie:
Trasa:

3,5/20
polní cesta zpevněná kamenivem vybíhá z polní cesty HC01 za železničním
viaduktem M5 (ve směru od Skoronic) v km 0.434 směrem k východu a vede
zpočátku podél trati, po zhruba 200m se stáčí doleva k SV, odkloňuje od železniční
trati a po své pravé straně zpřístupňuje drobná políčka v zemědělském bloku
ohraničeném cestou, železnicí a vodním tokem Hruškovice. Cesta je spojnicí s
Vlkošem u Kyjova. V rámci PSZ Vlkoš je navazující cesta značena jako CZ14
(šířka koruny je rovněž 3,5m).
Délka cesty:
371 m
Druh povrchu:
asfaltový (A)
Sklonové poměry:viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 7,92%, vykazuje trasa v km 0,0
– 0,020.
Odvodnění:
volně do okolního terénu
Ozelenění:
na km 0,016 – 0,355 navrženo ozelenění formou výsadby aleje do zatravněného
pásu (IP22)

2

Případnou údržbu a výsadbu provádět tak, aby kořenový systém nezasahoval do OP vodovodu, viz požadavky VaK Hodonín
č.j. 2/T/18/72 ze dne 22.1.2018
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Objekty:
Stav cesty:
navržena k rekonstrukci
Dotčená zařízení: km 0.034 - 0.045 - VVN nadzemní
km 0.067 - 0.079 - VVN nadzemní
Výhybny:
Připojení na silniční síť: -

VC08
Kategorie:
Trasa:

3,0/20
kvalitní zpevněná štěrková cesta vybíhající z HC02 u mostku M2 k západu vede
po levém břehu Hruškovice až na hranici s k.ú. Milotice u Kyjova. Mimo ObPÚ dále
pokračuje podél Hruškovice směrem k silnici II/432. Cesta je přímá, v úrovni
okolního terénu, kromě 480 m úseku sousedícího se zahradnictvím Magnolia, vede
ornou půdou.
Délka cesty:
739 m
Druh povrchu:
štěrková (stávající)
Sklonové poměry:(podélné a příčné řezy nebyly zpracovány)
Odvodnění:
volně do okolního terénu a Hruškovice
Ozelenění:
(podél cesty je vymezena plocha pro revitalizaci - IP05, na které je výsadbu dřevin
provádět s ohledem na možné dotčení OP kanalizace, případně realizovat jen
zatravnění)
Objekty:
Stav cesty:
stávající
Dotčená zařízení: km 0.004 - 0.004 - VN nadzemní
km 0.013 - 0.739 - kanalizace
Výhybny:
Připojení na silniční síť: -

VC10a, VC10b-R
Kategorie:
3,0/20
Trasa:
stávající polní cesta zpevněná betonovými panely vybíhá ze silnice III/4255
při západním okraji řešeného území. Má přímou trasu, vede na hranici s k.ú. Vlkoš
u Kyjova SZ směrem k náhonu Vlkoš. Končí pravotočivou zatáčkou směrem ven
z ObPÚ do k.ú. Vlkoš u Kyjova. Zpřístupňuje záhumenkové pozemky (v lokalitě
„Záhumenice“) mezi Vlkošem a Skoronicemi okolo starého železničního náspu.
Cesta je v úseku zhruba 95 m zpevněná betonovými panely, v druhé části pak má
charakter zemní cesty zarostlé trávou. Tento charakter zpevnění cesty - panelový
a vegetačně zpevněného povrchu je zachován, pouze navržen k modernizaci.
Délka cesty:
VC10a – 94 m, VC10b-R - 276 m
Druh povrchu:
VC10a – panelový (stávající), VC10b-R – zatravněný (D)
Sklonové poměry:viz Podélné a příčné řezy zpracovány pro VC10b–R. Největší podélný sklon,
5,66%, vykazuje trasa v km 0,0 – 0,016.
Odvodnění:
volně do okolního terénu
Ozelenění:
(vzhledem k obostranně přilehlé zastavěné a zastavitelné ploše není ozelenění
navrhováno)
Objekty:
km 0.087 – sjezd S17
Stav cesty:
VC10a – stávající, VC10b-R - navržená k rekonstrukci
Dotčená zařízení: VC10a
km 0.007 - 0.014 - VN nadzemní
Výhybny:
Připojení na silniční síť: cesta se napojuje již mimo ObPÚ na silnici III/4255 zleva ve směru od
Skoronic, napojení je v rovině, nedochází k nátoku vody na silnici, napojení je bez
příkopu a propustků.

VC11
Kategorie:
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3,5/20

krátký úsek polní cesty lehce zpevněné kamenivem v SZ výběžku řešeného území.
Vesměs celá trasa cesty vede po hranici s k.ú. Svatobořice, ovšem po vedlejším
katastru. Na k.ú. Skoronice vchází jen krátkým, 120 m, úsekem. Zpřístupňuje
rozsáhlé zemědělské plochy západně od silnice II/432 v lokalitách „Sekery“ a
„Habrkovské čtvrtky“. V katastru obce Skoronice zajišťuje zpřístupnění půdního
bloku 3802/13 společnosti VSV a.s.
Délka cesty:
120 m
Druh povrchu:
MZK (B)
Sklonové poměry:(podélné a příčné řezy nebyly zpracovány)
Odvodnění:
volně do okolního terénu
Ozelenění:
Objekty:
Stav cesty:
stávající
Dotčená zařízení:
Výhybny:
Připojení na silniční síť: Trasa:

VC12
Kategorie:
Trasa:

4,5/20
nově navržená polní cesta při jihozápadním okraji obce v proluce mezi zastavěnou
částí a zemědělským areálem. Trasa vytváří propojení VC03a-R a silnice III/4255,
čímž umožní zemědělské technice příjezd na pozemky vně obce a odlehčí tak
dopravě v zastavěné části. Zároveň efektivně zpřístupní záhumenkové a potažmo i
navazující zemědělské plochy.
Délka cesty:
225 m
Druh povrchu:
živičný (A)
Sklonové poměry:viz Podélné a příčné řezy. Největší podélný sklon, 1,07%, vykazuje trasa v km 0,0
– 0,100.
Odvodnění:
příčným sklonem vozovky do okolního terénu, konstrukční vrstvy cesty podélnou
drenáží vyústěnou do zasakovací jímky
Ozelenění:
Objekty:
Stav cesty:
nová
Dotčená zařízení:km 0.012 - 0.013 – STL
km 0.006 – vedení sdělovací podzemní
Výhybny:
Připojení na silniční síť: cesta se napojuje na silnici III/4255 zprava ve směru do Skoronic, napojení
je v rovině, nedochází k nátoku vody na silnici, rozhledové poměry jsou v místě
napojení dobré. Náležitosti navrhovaného způsobu napojení jsou popsány v kap.
2.2.3. Detail křížení a rozhledové trojúhelníky napojení polní cesty VC12 na silnici
III/4255 jsou součástí příloh.
Zpracována dokumentace technického řešení.
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2.3.3. Doplňkové polní cesty
Do PSZ bylo začleněno celkem 14 polních cest zařazeno do kategorie doplňkových. Ve všech
případech jde o aktuální trasy cest vesměs využívané jednotlivci, zpřístupňující jen určitý pozemek či
okrajovou lokalitu nebo využívané jen sporadicky. Tyto cesty jsou do PSZ zařazeny a navrženy jako
jednopruhové cesty s šířkovými parametry návrhové kategorie P 3,0/20 (třída dopravního zatížení VI),
bez odvodnění.
Povrch navržen nezpevněný, resp. zpevněn vegetačně (katalogový list PN 6-7). Na silnici se napojuje
pouze DC15.
Návrh zpevnění DC:
Varianta A) katalogový list PN 6 - 7, vozovka PN 620
zatravňovací vrstva
tl. 50 mm
mechanicky zpevněná zemina
tl. 300 mm (ČSN 73 6126-1)
celkem

350 mm
(Modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa)

Obrázek 4: Vzorový příčný řez doplňkové polní cesty P 3,0/20

Napojení polní cesty DC15 na silnici II/432:
Navržená polní cesta DC15 se napojuje zprava na silnici II/432 ve směru na Kyjov sjezdem značeným
jako S3. Směrem k silnici polní cesta klesá, proto je doporučeno doplnění vozovky o 2 - 3 příčné
odvodňovací prvky (např. ocelové žlabky či rošty) ve vzdálenostech 50 m odvádějící vodu z povrchu
do okolního terénu a eliminující tak nátok vody na silnici. Sjezd S3 byl zrekonstruován, je v dobrém
stavu. Rozhledové poměry jsou v místě napojení dobré – zpracované rozhledové trojúhelníky jsou
součástí grafických příloh. Náležitosti navrhovaného způsobu napojení jsou popsány v kap. 2.2.3.
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Tabulka 2: Shrnutí informací o opatřeních ke zpřístupnění pozemků
Označení
cesty

Kategorie
dle
ČSN 73
6109

Stav

Délka

Plocha

-

-

m

m

2

Povrch

-

propustky odvodnění
hosp.
mosty a
z. pláně výhybny
ozelenění
sjezdy
brody
a vozovky
ks

-

3 mostky

(část.
příkopem)

HC01

hlavní,
P 4,0/30

HC02a-R

hlavní,
P 4,0/30

HC02b

hlavní,
P 4,0/30

stávající

455

2302

živičný

2 mostky

VC01

vedlejší,
P 3,0/20

stávající

640

2323

živičný

1 propustek

VC02-R

vedlejší
P 3,5/20

navržená

1336

16414

kam.

VC03a-R

vedlejší,
P 3,0/20

navržená

536

5715

štěrkový

podélnou
drenáží

VC03b

vedlejší,
P 3,0/20

navržená

375

4674

štěrkový

podélnou
drenáží

VC04a-R

vedlejší,
P 3,0/20

navržená

701

8068

štěrkový

podélnou
drenáží

VC04b

vedlejší,
P 3,0/20

navržená

862

4183

štěrkový

podélnou
drenáží

navržená

298

1814

štěrkový

navržená

805

4116

travn. (VŠ)

VC05-R
VC06-R

vedlejší,
P 3,0/20
vedlejší,
P 3,0/20

stávající

navržená

1459

991
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15529

živičný

živičný

1 nový
propustek

příkopem

ks

ks

dotčená
zařízení

cena
Cena
(Kč/bm) (tisíce Kč)

-

-

kalkulace 2017

IP21

VN nadzemní,
vodovod,
VVN
nadzemní

0.-

0.0

8000.-

8 028.0

(IP05)

kanalizace,
VN nadzemní,
VVN
nadzemní

0.-

0.0

(IP16)

VN nadzemní,
VVN
nadzemní

0.-

0.0

2

IP09, IP11

vodovod

4000.-

5 344.0

1

IP07

VVN
nadzemní

4000.-

2 144.0

IP07

4000.-

1 500.0

1

IP08,
(IP13)

4000.-

2 804.0

1

(IP13)

4000.-

3 448.0

4000.-

1 192.0

3500.-

2 817.5

1

příkopem

1

sdělovací
vedení
IP16, IP17
podzemní, VN
(IP19)
nadzemní,
VTL

IP21

VVN
nadzemní

vodovod
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Označení
cesty

VC07-R

Stav

Délka

Plocha

-

-

m

m

vedlejší
P 3,5/20

navržená

371

4601

stávající

739

stávající

VC11

vedlejší
P 3,0/20
vedlejší,
P 3,0/20
vedlejší,
P 3,0/20
vedlejší
P 3,5/20

VC12

vedlejší
P 4,5/20

VC08
VC10a
VC10b-R

DC03

doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20

DC04

doplňková
P 3,0/20

DC01
DC02

DC05
DC06
DC07
DC08
DC09
DC10
DC12

36

Kategorie
dle
ČSN 73
6109

doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20

propustky odvodnění
hosp.
mosty a
z. pláně výhybny
ozelenění
sjezdy
brody
a vozovky

dotčená
zařízení

cena
Cena
(Kč/bm) (tisíce Kč)

-

-

kalkulace 2017

živičný

IP22

VVN
nadzemní

5500.-

2 040.5

2862

štěrkový

IP05

kanalizace ,
VN nadzemní

0.-

0.0

94

385

panelový

VN nadzemní

0.-

0.0

navržená

276

1228

travn. (VŠ)

3500.-

966.0

stávající

120

532

kam.

0.-

0.0

navržená

225

1685

živičný

STL

6500.-

1 462.5

navržená

643

7569

travn. (MZ)

VN nadzemní

2000.-

1 286.0

navržená

374

1500

travn. (MZ)

2000.-

748.0

navržená

463

1836

travn. (MZ)

2000.-

926.0

navržená

252

1023

travn. (MZ)

2000.-

504.0

navržená

850

4049

travn. (MZ)

navržená

109

419

travn. (MZ)

navržená

132

510

travn. (MZ)

navržená

112

445

navržená

172

navržená
navržená

2

Povrch

-

ks

-

ks

ks

podélnou
drenáží
IP10
1mostek

kanalizace,
VN nadzemní

IP16,
(IP19)
IP15

VN nadzemní

2000.-

1 700.0

IP04

VN nadzemní

2000.-

218.0

IP02, IP04 VN nadzemní

2000.-

264.0

travn. (MZ)

2000.-

224.0

776

travn. (MZ)

2000.-

344.0

437

1726

travn. (MZ)

kanalizace

2000.-

974.0

507

2036

travn. (MZ)

VVN
nadzemní

2000.-

1 014.0

1propustek

1 nový
(IP13)

Označení
cesty

Kategorie
dle
ČSN 73
6109

DC13
DC14

doplňková
P 3,0/20
doplňková
P 3,0/20

DC15

doplňková
P 3,0/20

Celkem
Vysvětlivky:

Stav

Délka

Plocha

-

m

m

navržená

363

1466

navržená

20

navržená

2

946

3819

15 663

118 957

Povrch

-

propustky odvodnění
hosp.
mosty a
z. pláně výhybny
ozelenění
sjezdy
brody
a vozovky
ks

-

ks

ks

-

dotčená
zařízení

cena
Cena
(Kč/bm) (tisíce Kč)

-

kalkulace 2017

travn. (MZ)

2000.-

726.0

travn. (MZ)

2000.-

40.0

2000.-

1 892.0

travn. (MZ)

IP25

sdělovací
vedení
podzemní, VN
nadzemní,
VTL

42 606 500 Kč

živ. – ACO 16, šť. – VŠ 200, kam. – MZK180, travn. (VŠ) –ZV50 na VŠ150 a MZ150, travn. (MZ) - ZV50 na MZ250 (Katalog vozovek polních cest, 2011)
u cest s nově navrženými propustky kalkulováno 100 000 Kč/propustek
u ozelenění neliniové prvky uvedeny v závorkách

KoPÚ Skoronice
Plán společných zařízení – Základní část dokumentace
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2.4. Objekty na cestní síti a zařízení dotčené návrhem cestní sítě
Součástí cestní sítě jsou také objekty na těchto cestách a objekty zajišťující zpřístupnění zemědělsky
využívaných ploch. Do PSZ bylo zahrnuto dohromady 36 těchto objektů zahrnujících 8 mostků, 11
propustků, z nichž 2 jsou nově navrženy nadimenzovány; 17 stávajících sjezdů. V počtu sjezdů
(obdobně jako doplňkových polních cest) může v etapě návrhu nového uspořádání dojít ke změnám.

2.4.1. Propustky a mosty
Realizace nových, případně rekonstrukce existujících propustků by měla být v souladu s dále
uvedeným popisem.
Propustky jsou stavební objekty v tělese nebo pod tělesem cesty s libovolným tvarem průřezu a
kolmou světlostí otvoru do 2,00 m, sloužící k převedení průtoku povrchových vod.
Hlavní části trubního propustku jsou: potrubí, lože, čela, čelní zdi, nadnásyp.
Potrubí se zpravidla navrhuje z trub betonových, železobetonových nebo ocelových z vlnitého plechu.
Minimální světlost trub se stanoví podle tabulky a dále pokud propustek odvádí vodu z údolnice či
jiného sběrného území světlost trub se dimenzuje podle návrhových průtoků hydraulickým výpočtem.
Volba minimální světlosti propustku se řídí v kontextu normy ČSN 73 6109 dle následující tabulky.
Tabulka 3: Orientační hodnoty minimální světlosti propustku
Délka propustku

Při sklonu

Minimální světlost

4,0 - 6,0 m

-

0,4 m

6,0 – 10,0 m

-

0,6 m

10,0 m – 15,0 m

nad 2 %

0,6 m

do 2 %

0,8 m – 1,2 m

nad 2 %

0,8 m – 1,2 m

10,0 m – 30,0 m*
15,0 – 30,0 m*)

)

)

* Pro větší délky se navrhují trouby s průměrem 0,8 m i tehdy, když hydrotechnický výpočet toto zvětšení
průměru nevyžaduje.

a) Lože slouží k zajištění polohy potrubí. Potrubí se obyčejně ukládá do betonového lože, které
zabezpečuje stabilitu a únosnost. Při únosnosti základové půdy větší než 0,05 MPa postačí betonové
lože široké 0,6 m až 0,8 m a vysoké 0,27 m až 0,35 m. V půdách, kde únosnost je menší jak 0,05
MPa, se navrhuje lože široké 0,8 m až 1,2 m a vysoké 0,3 m až 0,45 m. Při výšce nadnásypu menším
jak 0,3 m se potrubí obetonuje pláštěm z betonu o tloušťce 0,1 m, zesíleném na dně na 0,15 m. Na
sjezdech, kde příkopy teče jen občasný průtok, se navrhuje ukládání potrubí do štěrkopískového lože
o tloušťce 0,2 m až 0,3 m, anebo při dostatečné únosnosti půdy přímo na upravené dno příkopu.
b) Čela slouží k zadržení zeminy nadnásypu. Navrhují se z betonu anebo lomového kamene. Obvykle
jsou ukončená římsou ze železobetonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,45 m. Římsa přesahuje líce zdiva o
0,05 m, má okapový nos. Sjezdy přes příkopy se navrhují kolmé anebo šikmé (nejvýše 60° od osy),
podle daných terénních podmínek. Čela mají být situovaná tak, aby umožňovala dobrý vjezd a výjezd
vozidel a zemědělských strojů. V místech sjezdu na pozemky, hlavně z polních cest nižší kategorie
nebo z cest s větší intenzitou provozu, se navrhují čela lomená. Nejmenší šířka mezi čely je 5 m,
optimální 7 m. Preferovány jsou, zejména z bezpečnostních důvodů, v současné době šikmá čela.
c) Nadnásyp slouží k roznášení tlaků kol vozidel a strojů. Výška nadnásypu je rozdíl mezi niveletou
cesty a horním okrajem trouby a má být minimálně 0,3 m. Menší výška nadnásypu vyžaduje zpevnění
vozovky na sjezdu, anebo obetonování potrubí.
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Obrázek 5: Základní schéma trubního propustku – podélný + příčný řez a půdorys
V řešeném obvodu bylo zaznamenáno celkem 7 betonových trubních propustků (P1 – P07) a 2
případy betonových překladů přes příkop (P08, P09).
Nově navrženy jsou další 2 trubní propustky – P10 na HC02b a P11 na DC10. P10 je navrženo za
účelem převedení navrženého příkopu pod polní cestou, P11 pak umožňuje v místě přechodu polní
cesty DC10 zatrubnění přes náhon Vlkoš. Jejich světlost, resp. kapacita byla nadimenzována na
základě výpočtů.
Stávající propustky jsou dostatečně kapacitní a nebylo u nich zvětšeno přispívající povodí. Nicméně
všechny stávající propustky jsou doporučeny k pravidelné revizi a údržbě, aby byla zajištěna jejich
trvalá funkčnost. V případě zanesených propustků je nutné obnovit jejich průchodnost pročištěním.
Přehled stávajících propustků uveden v Tabulce 5.
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Tabulka 4: Nově navržené trubní propustky
Označení

Lokalizace

P10

HC02b

DN 800

P11

DC10

DN 1000

Kapacita

3

Dimenzování propustků P10 a P3 nad příkopem podél HC02a-R

Propustek P10
3

-1

Odtok ze sběrné plochy P1 a ze sběrných ploch P2 a P3 (0,23+0,5+0,39 =1,12 [m .s ])

Q100 = 1,12 m3.s-1
J = 1,50 %
DN = 80 cm

Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
…Sklon potrubí
…Průměr trouby,.viz. Tab.1
.

- Průtok Q d a střední průřezová rychlost v d při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN8/3*J 1/2 = 24,0 *

60

vd = 30,5*DN2/3 *J 1/2 = 30,5 *

60

8/3

*

4

2/3

*

0,015

1/2

=

1,62

m3.s-1

1/2

=

3,22

m.s-1

- Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 =

1,62

* 0,915 =

v = vd*1,137 = 3,22 * 1,137 =

3,66

1,48

m3.s-1

m.s-1

- Podmínky:
Q = 1,48 m3.s-1

≥

3,66 m.s-1

≤

v=

3

na polní cestě DC05
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Q100 = 1,12
7

m.s-1

m3.s-1

- Návrh DN = 80

cm

vyhovuje

- Návrh DN = 80

cm

vyhovuje

Propustek P3
3

-1

Odtok ze sběrné plochy P1 a ze sběrných ploch P2 a P3 (0,23+0,5+0,39 =1,12 [m .s ])

Q100 = 1,12 m3.s-1
J = 2,00 %
DN = 80 cm

Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
…Sklon potrubí
…Průměr trouby,.viz. Tab.1
.

- Průtok Q d a střední průřezová rychlost v d při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN8/3*J 1/2 = 24,0 *

60

vd = 30,5*DN2/3 *J 1/2 = 30,5 *

60

8/3

*

4

2/3

*

0,02

1/2

=

1,87

m3.s-1

1/2

=

3,72

m.s-1

- Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 =

1,87

* 0,915 =

v = vd*1,137 = 3,72 * 1,137 =

4,23

1,71

m3.s-1

m.s-1

- Podmínky:
Q = 1,71 m3.s-1

≥

4,23 m.s-1

≤

v=

Q100 = 1,12
7

m.s-1

Obrázek 6: Zobrazení situování P10 a P3
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m3.s-1

- Návrh DN = 80

cm

vyhovuje

- Návrh DN = 80

cm

vyhovuje

Obrázek 7: Zobrazení sběrných ploch P1 - P3 propustku P10

Profil P1
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
Jednotky
N
5
10
20
50
100 [roky]
3 -1
QN
0,137
0,227
0,353
0,532
0,708 [m .s ]
3
3
W PVT
1,01
1,31
1,63
2,01
2,29 [10 .m ]
3
3
W PVT,1d
1,88
2,38
2,82
3,29
3,69 [10 .m ]

Profil P2
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
N
5
10
20
50
QN
0,304
0,5
0,764
1,14
W PVT
1,93
2,48
3,06
3,76
W PVT,1d
3,81
4,81
5,68
6,55

100
1,47
4,28
7,28

Jednotky
[roky]
3 -1
[m .s ]
3
3
[10 .m ]
3
3
[10 .m ]

100
1,03
2,64
4,83

Jednotky
[roky]
3 -1
[m .s ]
3
3
[10 .m ]
3
3
[10 .m ]

Profil P3
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
N
5
10
20
50
QN
0,236
0,385
0,569
0,812
W PVT
1,22
1,56
1,92
2,33
W PVT,1d
2,61
3,29
3,85
4,38
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Přírustek hloubky

Mezní hodnota

0,01

80

Název:
Označení

Základní údaje

Jednotky

Qn =

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

svah 1:m

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

b=

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

n=

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

h=

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

I=

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

3

m /s

m

m

Výpočty
2

S=

0,99

1,02

1,04

1,07

1,10

1,13

1,16

m

O=

3,14

3,19

3,23

3,27

3,32

3,36

3,41

m

R=

0,32

0,32

0,32

0,33

0,33

0,34

0,34

m

C=

22,21

22,21

22,21

22,40

22,40

22,58

22,58

v=

1,26

1,26

1,26

1,29

1,29

1,32

1,32

m/s

QVYP =

1,25

1,29

1,31

1,38

1,42

1,49

1,53

m /s

3

Výpočet opevnění
 =

31,38

31,38

31,38

32,36

32,36

33,34

33,34

Pa

z =

47,08

47,08

47,09

48,56

48,56

50,03

50,03

Pa

max =

56,50

56,50

56,51

58,27

58,27

60,04

60,04

Pa

t=

-2,95

-3,00

-3,04

-2,80

-2,84

-2,61

-2,65

m

B=

2,81

2,85

2,89

2,93

2,97

3,01

3,05

m

Navržený příkop podél HC02a-R je v důsledku odvodnění konstrukčních vrstev hluboký 0,2 m pod
úroveň pláně tj. 0,7 m. Údaje uvedené výše ukazují, že příkop převede bezpečně průtok jak ze sběrné
3 -1
plochy P1 tak ze sběrných ploch P2 a P3 (0,23+0,5+0,39 =1,12 [m .s ]).

Dimenzování trubního propustku P11 na náhonu Vlkoš
3 -1
Q100 = 2,60 m .s

Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
…Sklon potrubí
…

J = 1,50 %
DN = 100 cm

- Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu:
8/3

1/2

= 24,0 *

60

8/3

*

4

1/2

=

2,94

m .s

3

-1

1/2

= 30,5 *

60

2/3

*

0,02

1/2

=

3,74

m.s

-1

Qd = 24,0*DN *J
vd = 30,5*DN
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2/3

*J

- Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 =
v = vd*1,137 =

2,94

4,25

3,74 * 1,137 =

3

2,69

* 0,915 =

m.s

m .s

-1

-1

- Podmínky:
3 -1
Q = 2,69 m .s

≥

4,25 m.s-1

≤

v=

3 -1
Q100 = 2,60 m .s - Návrh DN 100 cm
=

7

m.s

-1

- Návrh DN 100 cm
=

vyhovuje

vyhovuje

Tabulka 5: Přehled stávajících i nových propustků a mostků
označení

profil (m)

komunikace

poznámka

P1

DN 1000

VC01

P2

zasypaný

HC02a-R

pročistit a opravit
zaniklý propustek,
zajišťoval odtok vody z již
zaniklého zeměděl.
areálu

P3

DN 1000

P4

DN 1000

DC05, revidovaný, dostačující
kapacita (DN 800)
S15 z HC02b

P5

DN 400

S4 z II/432

P6

DN 400

S5 z II/432

P7

DN 400

S6 z II/432

P8

DN 500

S11 z HC1

P9

H 400

S12 z HC1

P10

DN 800

nový na HC02a-R

pročistit
pravidelně čistit
(silniční příkop)
pravidelně čistit
(silniční příkop)
pravidelně čistit
(silniční příkop)
pročistit,
doporučená rekonstrukce
pročistit,
doporučená rekonstrukce
-

P11

DN 1000
přemostění (m) x
výška (m)

nový na DC05

-

M1

4 x 3,5

HC01/Hruškovice

M2

8x2

HC02/Hruškovice

M3

4 x 1,5

HC01/náhon Vlkoš

M4

4 x 1,8

HC02b/náhon Vlkoš

M5

4 x 4,2

ŽT č.340/HC01

M6

4x3

ŽT č.340/DC02

M7

6 x 5,5

ŽT č.340/Hruškovice

M8

6

ŽT č.340/náhon Vlkoš

označení
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pravidelná revize

komunikace
pravidelná revize,
udržovat průtočnost
pravidelná revize,
udržovat průtočnost
(plánovaná rekonstrukce)
pravidelná revize,
udržovat průtočnost
pravidelná revize
udržovat průjezdnost
udržovat průtočnost
profilu
udržovat průtočnost
profilu

2.4.2. Hospodářské sjezdy
Do PSZ je zařazeno celkem 20 hospodářských sjezdů, z nichž 9 představuje sjezd ze zemědělské
plochy na silnici II. či III. třídy a jsou pro ně tedy vyhodnoceny i rozhledové poměry, viz přílohová část.
Sjezdy budou revidovány a jejich eventuální doplnění či změny definitivně upřesněny v průběhu prací
na Návrhu nového uspořádání pozemků, kdy bude zřejmé zpřístupnění veškerých pozemků
v řešeném ObPÚ.
Tabulka 6: Přehled začleněných hospodářských sjezdů
označení (propustek)
komunikace
odstavná plocha při
S1
II/432
S2
II/432

zpřístupňuje
DPB 3802/13

S3

II/432

S4 (P5)

II/432

DPB 3802/13
sjezd je součástí nově
navržené polní cesty DC15
KN 2746/15

S5 (P6)

II/432

DPB 3802/21

S6 (P7)

II/432

DPB 2801/9

S7

III/4255

DPB 1801/4

S8

III/4255

DPB 0901/55, 0901/6

S9

HC01 - 0.135 km

DPB 1701/1

S10

HC01 - 0.385 km

DPB 1804/3

S11 (P8)

HC01 - 0.607 km

DPB 1702/5

S12 (P9)

HC01 - 0.712 km

DPB 1702/5

S13

HC01 - 1.000 km

DPB 1601/55, 1601/56

S14

HC02b – 0.277 km

DPB 1804/1

S15 (P4)

HC02b – 0.259 km

DPB 2801/7

S16

VC01 - 0.072 km

DPB 1804/1

S17

VC10a - 0.087 km

DPB 0803/18

S18

II/432

S19

III/4255

sjezd je součástí polní cesty
HC02a-R
sjezd je součástí nově
navržené polní cesty VC12

2.4.3. Brody
V území nebyly identifikovány ani navrženy žádné brody přes vodní toky.

2.4.4. Železniční přejezdy
V řešeném území nebyly identifikovány žádné železniční přejezdy, křížení komunikací s železniční
tratí č. 340 je řešeno mimoúrovňově.
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2.5. Zařízení dotčená návrhem cestní sítě
Zařízení inženýrských sítí dotčená cestní sítí jsou uvedena v Tabulce 2, kap. 2.3. Tuto skutečnost je
třeba zohledňovat při zemních pracích a v případě realizace opatření až po delším časovém období
identifikační údaje o těchto zařízeních aktualizovat.
Návrh cestní sítě dochází ke styku se zařízení technické infrastruktury nadzemního elektrického
vedení VN a VVN, podzemní telekomunikačního (sdělovacího) vedení, vodovodu, VTL a STL
plynovodu.
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2.6. Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků
Náklady byly kalkulovány na základě cenových relací obdobných staveb vycházejících z aktuálních
cen roku 2017.

Tabulka 7: Přehled odhadovaných nákladů na opatření ke zpřístupnění pozemků
Povrch

Druh opatření

Hlavní polní
cesty
Vedlejší polní
cesty
Doplňkové
polní cesty

Cena

živičný

MZK

štěrk.

trav. (VŠ)

trav. (MZ)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

7 928.0

7 928.0
3 503.0

5 344.0

11 088.0

Náklady dle
povrchu bez
objektů

11 431.0

5 344.0

11 088.0

Propustky

100.0

0.0

0.0

23 718.5

3 783.5

3 783.5

10 760.0

10 760.0

10 760.0

42 406.5

100.0

200.0

Brody
Celkové
náklady

(tis. Kč)

0.0
11 531.0

5 344.0

11 088.0

3 783.5

10 860.0

42 606 500 Kč

Cenová úroveň odhadu nákladů odpovídá roku 2017

Jednotkové ceny:
trubní propustek DN 800, DN 1000 dl. 8m – 100 000 Kč/ks
P 4,5/30 živičný (s drenáží)... 6500 Kč/bm
P 4,0/30 živičný (s příkopem) ... 8000 Kč/bm
P 3,5/20 živičný ...5500 Kč/bm
P 3,0/20 štěrková nebo mechanicky zpevněné kamenivo ... 4 000 Kč/bm
P 3,0/20 zatravněný - VŠ (PN 617) ...3 500Kč/bm
P 3,0/20 zatravněný – MZ (PN 620) ...2 000Kč/bm
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3. Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu
Řešení protierozní ochrany je založeno na návrhu komplexních prostorových a funkčních opatření pro
zlepšení podmínek využití území, pro zvýšení retenční schopnosti a schopnosti území zadržet
přívalové srážky a tím snížit vodní erozi a zároveň omezit účinky povrchového odtoku a transportu
splavenin.

3.1. Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Na erozně ohroženém pozemku, tj. takovém, kde vypočtený průměrný smyv půdy je vyšší než
přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Při zpracování komplexních pozemkových
úprav musí být dána přednost PEO před požadavky na nejvhodnější tvar a velikost pozemku z
hlediska mechanizace.
Návrh protierozních opatření v rámci PSZ v KoPÚ Skoronice je kompatibilních s dalšími systémy
(hydrografická síť, cestní síť, ÚSES) a musí svým charakterem určovat chování jakýchkoliv nových
subjektů (vlastníků - soukromě hospodařících rolníků, jednoho nebo více velkoplošných uživatelů půdy
svěřené jim vlastníky do pronájmu) tak, aby svou činností uchovávali vodohospodářsky vhodné
podmínky z hlediska kvantity i kvality vodních zdrojů a napomáhali zlepšování vodohospodářských
poměrů, což je především podpora vsakování vody do půdy, omezení soustředěného odtoku, naopak
podpora jeho rozptýlení, zpomalovat a neškodně odvádět povrchový odtok tak, aby nenabyl síly
schopné odnášet zeminu. Svou činností a způsoby hospodaření zahrnujícími organizační a
agrotechnické prvky půdoochranných opatření budou doplňovat polyfunkční systém vymezený plánem
společných zařízení v rámci KoPÚ Skoronice tak, že zabezpečí komplexní ochranu půdy a vodní
komponenty.
Tato opatření, bere-li se v úvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou sloužit jen ku
prospěchu vodního hospodářství, ale i k prospěchu těch, kdo hospodaří na takto chráněných
pozemcích (ochrana přirozené produkční schopnosti půd).
Protierozní opatření plánu společných zařízení byla postupně projednávána a upravována ve
spolupráci se sborem zástupců vlastníků, tak aby bylo docíleno vyhovující řešení. Správní úřady a
dotčené organizace byly následně obeslány Státním pozemkovým úřadem výsledným návrhem.

3.1.1. Metoda použitá pro posouzení vodní eroze
Vodní eroze je vyvolávána destrukční činností dešťových kapek a povrchového odtoku a následným
transportem uvolněných půdních částic povrchovým odtokem. Intenzita vodní eroze je dána
charakterem srážek, půdními poměry, morfologií území (sklonem, délkou a tvarem svahů),
vegetačními poměry a způsobem využití pozemků, včetně používaných agrotechnologií. Uvolňování a
transport půdních částic může být vyvolán i odtokem z tajícího sněhu. Vodní eroze se na povrchu
půdy projevuje selekcí půdních částic a vznikem odtokových drah různých rozměrů (rýžek, rýh,
výmolů), v místech výrazné koncentrace povrchového odtoku se mohou vytvářet strže. V depresích a
na místech sníženého sklonu dochází zpravidla pod pozemky k ukládání půdních částic. Částice
transportované za hranice pozemků se dostávají do hydrografické sítě, kde vytvářejí splaveniny. Ty
sedimentují v nádržích a v úsecích toků se sníženou transportní schopností. Z hlediska objemu
splavenin je jejich největším zdrojem smyv orné půdy.
Dle mapových podkladů byl proveden podrobný terénní průzkum a konzultace s místními znalci. Na
základě toho byla ještě upřesněny problémové lokality ohrožené půdní erozí a došlo ke stanovení
PEO.
Výpočet plošného smyvu půdy byl proveden z výškopisných a polohopisných údajů ZABAGED a na
základě skutečného stavu terénu a byl detailně stanoven pro jednotlivé erozně hodnocené pozemky –
erozní celky. EHP byly určeny podle skutečného stavu, v úvahu byly brány jednak morfologické
podmínky území a dále také umělé překážky pro povrchový odtok ve formě cestních příkopů apod. Na
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takto stanovených EHP, které byly stanoveny s ohledem pouze na reliéf terénu, probíhal výpočet
topografického faktoru LS. Nejvíce směrodatné je v tomto ohledu grafické zobrazení hodnot
průměrného ročního erozního smyvu v mapách - kartogramech G3 a G4, které zahrnuje podrobnou
lokalizaci jednotlivých kategorií erozního smyvu.
Pro posouzení stávajícího stavu byla použita tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné
dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier-Smithova rovnice - USLE). Touto empirickou
metodou se vyjadřuje hodnota eroze, resp. ztráty půdy v hmotnostních jednotkách na jednotku plochy
za rok:

G  R. K . L.S .C . P

-1

-1

[t.ha .rok ];

Kde jednotlivé faktory označují :
faktor R – erozní účinek deště
faktor K – faktor erodovatelnosti půdy, tj. náchylnosti půdy k erozi, stanovený podle BPEJ
faktor L – faktor délky svahu,

 d 
L 

 22,13 

m

;

kde d označuje nepřerušenou délku svahu v metrech,
m je exponent náchylnosti k rýžkové erozi,
faktor S – faktor sklonu svahu,

S

0,43  0,30s  0,043s 2
;
6,613

S = 0,03S1+0,06S2+0,07S3+0,09S4+0,10S5+0,11S6+0,12S6+0,13S7+0,14S8+0,15S10
kde Si je hodnota faktoru S pro i-tý úsek svahu, rozděleného na deset úseků stejné délky,
kde s je sklon svahu v %,
faktor C – faktor protierozního účinku plodin.
faktor P – faktor vlivu protierozních opatření.
Dosazením odpovídajících hodnot faktorů šetřených pozemků daného území do univerzální rovnice se
-1

-1

určila dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí v t.ha .rok z těchto pozemků při uvažovaném
způsobu jejich využívání a porovnávala se s přípustnou ztrátou půdy dle metodiky PEO.
Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem:
o tvorba digitálního modelu terénu DMT
o vymezení erozně hodnocených pozemků (EHP)
o stanovení jednotlivých faktorů K, C a R.
o výpočet LS faktoru (s využitím programu USLE2D algoritmus dle Mc Coola)
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Velikost buňky gridu byla v souladu s metodickými doporučeními zvolena 10x10m (podobně jako byla použita řešiteli projektů Adaptan a Strategie)
o výpočet dlouhodobého průměrného ročního smyvu,
o analýza výsledků – stanovení míry rizika
o výpočet dlouhodobého průměrného ročního smyvu po návrhu PEO

Bylo navrženo celkem 22 EHP v obvodu KoPÚ, na kterých byl posuzován vliv protierozních opatření
na snížení erozního smyvu. Na EHP, kde nebyla navrhována opatření byl započítán faktor erozní
účinnosti deště R = 40, faktor vegetačního pokryvu půdy C (dle Kadlec,Toman 2003). Na erozně
ohrožených EHP byla navržena aplikace protierozních agrotechnologií (AGT) v rámci protierozních
struktur plodin uvedených v tab. 8, a pro zatravnění meziřadí vinic a pro trvalé travní porosty (TTP)
C - 0,005. V prvním kroku byla na erozně nadlimitně ohrožených EHP použita agrotechnická opatření
v rámci protierozní struktury plodin s C faktorem 0,10. Na EHP, kde nedošlo k žádoucímu snížení
erozního smyvu byla aplikována varianta s C faktorem 0,06. Přípustná ztráta půdy erozí pro
-1
-1
katastrální území Skoronice je stanovena na 4 t.ha .rok . Na EHP, kde nebyla navržena protierozní
opatření, byl použit C faktor 0,291.

Tabulka 8: Návrh protierozní struktury plodin
Protierozní struktura plodin
jetel luční

0.02

jetel luční

0.02

pšenice ozimá

0.12

pšenice ozimá

0.12

ječmen jarní

0.08

ječmen jarní

0.08

jetelotráva

0.02

řepka ozimá

0.18

tráva na semeno

0.02

žito ozimé

0.12

kukuřice do strniště

0.09

kukuřice do strniště

0.09

C faktor

0.06

0.10

3.2. Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení
jejich účinnosti
3.2.1. Organizační opatření
K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního charakteru. Vycházejí
především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní
zásady:
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velikost a tvar pozemku - většinou se navrhují nové pozemky v rámci stávajících ucelených
bloků zemědělské půdy. Dochází k reorganizaci cestní sítě; vytvoří se nový systém
protierozní ochrany, ekologické stability atd. O každém takto vymezeném bloku se
předpokládá, že bude dopravně přístupný, erozně chráněný a ekologicky únosný, tím
dochází k ovlivnění především „LS“ faktoru



delimitace druhu pozemku - prostorová a funkční optimalizace pozemku sloužící k
pěstování jednotlivých kultur. Nejúčinnější je ochranné zatravnění – aplikuje se na orné
půdě větších sklonů a je nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační
zpevnění liniových prvků. Vegetační kryt ovlivňuje rychlost pohybu vody v údolnici.
Kořenový systém v závislosti na své hustotě a kvalitě zpevňuje půdu a redukuje odnos
půdních částic. Ochranný účinek trav proti vodní erozi spočívá především v útlumu kinetické
energie, ve snížení rychlosti a množství povrchově stékající vody projevujících se ve
snížení její vymílací a transportní schopnosti a také v mechanickém zpevnění půdy
kořenovým systémem. Protierozní účinnost travního porostu nastává v době úplného
zapojení porostu a vytvoření kompaktní kořenové soustavy. Poměrně dobrou účinnost má
travní porost přibližně 2-3 měsíce po výsevu. Účinnost opatření se projeví snížením C
faktoru

 protierozní rozmísťování plodin - využití přirozené ochrany plodin proti erozi při tradičním
způsobu pěstování vybraných plodin na svažitých pozemcích. Doporučuje se vyloučit
pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, cukrovka) na pozemcích o skonu větším
než 12°. Pozemky se svahem nad 12° se zatravňují. Vliv tohoto opatření se odrazí ve
snížení součinu faktorů C a S
 protierozní osevní postupy - je třeba zabezpečit rostlinný kryt po většinu roku a ochranu
půdy i v zimním období. Jde o zásadní úpravu struktury pěstovaných plodin, tzn. vyloučit
plodiny s nízkou protierozní účinností (např. kukuřice) a zvýšit zastoupení plodin s vysokým
protierozním účinkem (obiloviny), případně aplikovat ochranné zatravnění nebo zalesnění
 pásové střídání plodin - vložením různě širokých pásů s plodinami erozně méně ohroženými
(travní porost, vojtěška, jetel, příp. obilovina) na pozemek s pěstovanou erozně ohroženou
plodinou (např. kukuřice) dochází ke snížení erozního účinku. Pásy jednotlivých plodin
pásovém pěstování plodin se provádí ve formě vrstevnicových pásů, nebo pásů s mírným
odklonem od vrstevnic (do max. odklonu 30° od vrstevnic)
Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který působí proti erozi několika
směry - chrání půdu před přímým dopadem kapek, podporuje vsak dešťové vody do půdy, svými
kořeny zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči účinkům stékající vody.
Podle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi lze rámcově rozdělit některé pěstované
plodiny do těchto skupin:
 plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty,
jetelotrávy, jeteloviny)
 plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, meziplodiny,
luskoviny)
 plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice,
brambory, cukrovka)
Vegetační kryt půdy snižuje erozní činnost na půdě. Největší smyv půdy nastává na půdě bez
vegetace.
Ve srovnání s půdou bez vegetace je v porostech okopanin a kukuřice smyv půdy poloviční, obiloviny
snižují smyv na čtvrtinu až desetinu podle doby výsevu a sklizně, jeteloviny na padesátinu a víceleté
travní porosty až na dvousetinu.
V řešeném území bylo na erozně ohrožených pozemcích v rámci organizačních opatření navrženo
vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin jako jsou kukuřice, sója, brambory nebo cukrová
řepa. Dále byla navržena protierozní agrotechnika, kde směr orby, setí a všechny ostatní kultivační a
sklizňové operace by měly být prováděny ve směru vrstevnic. Na nejvíce ohrožených pozemcích byl
navržen trvalý travní porost. Veškeré ovocné sady jsou navrženy k zatravnění meziřadí. O těchto
opatřeních budou vlastníci upozorněni v soupisu nových pozemků. Jednotlivá opatření specifikovaná
daným označením jsou plošně vymezena v mapě G4 a G5.
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3.2.2. Agrotechnická opatření
Protierozní agrotechnická opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují její erodovatelnost a
chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec,
srpen), kdy zejména širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice apod.)
svým vzrůstem a zapojením nedostatečně kryjí půdu.
Erozí ohrožená orná půda by neměla zůstat bez dostatečného vegetačního krytu, anebo alespoň bez
krytu z posklizňových zbytků (strniště), zejména v období častého výskytu přívalových dešťů (od
poloviny května do počátku září). V prvé třetině tohoto období mají nedostatečnou pokryvnost
okopaniny, zvláště kukuřice. V tomto období přívalových dešťů lze ornou půdu výrazně ohroženou
erozí chránit osevními postupy bez těchto plodin. Při pěstování kukuřice lze její ochranný účinek
podstatně zvýšit přímým výsevem do hrubé brázdy a bezorebným výsevem do strniště. 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 „bezorebného kombinátoru“
provedeno zasetí nové plodiny. Výhodami bezorebného obdělávání je tedy zvýšení erozní odolnosti
pozemků, snížení finančních nákladů a postupné zvyšování kvality půdy (půda je výrazně méně
zhutňována, takže dochází k obnovení přirozené struktury a jsou zlepšení podmínek pro půdní
organismy).
V poslední třetině období přívalových dešťů jsou zvláště intenzivně postihována erozí pole připravená
k setí a osetá letními meziplodinami a ozimou řepkou. Východiskem je letní bezorebné setí meziplodin
a ozimé řepky, které se při dostatečné PEO výnosově vyrovnává tradičnímu setí do zorané půdy.
Při tání sněhu dochází ke značným smyvům půdy z pozemků s pozdním výsevem ozimé pšenice.
Povrch půdy je předseťovou přípravou a setím rozmělněný a urovnaný, což jsou rozhodující
předpoklady pro intenzivní odnos zeminy z půdního povrchu, zatímco ochranný účinek pozdě vzešlé
pšenice je nepatrný. Z toho vyplývá požadavek vysévat ozimou pšenici na erozně ohrožených
pozemcích přednostně na začátku agrotechnické lhůty.
Vlastní protierozní agrotechnika, tj. způsob obdělávání zemědělské půdy, v prvé řadě směr orby, setí
a všechny ostatní kultivační i sklizňové operace by měly být vždy prováděny, pokud to sklon a systém
mechanizačních prostředků dovolí, ve směru vrstevnic nebo nejvýše s malým odklonem od tohoto
směru. V PEO se velmi účinně uplatňují podsevy nebo meziplodiny, které se vysévají po sklizni hlavní
plodiny. K tomu se hodí např. hořčice, svazenka apod., jejichž porosty přes zimu vymrznou. Je možno
rovněž použít ozimý ječmen a žito, ječmen nebo jílek mnohokvětý, jejichž porosty je nutno před
výsevem hlavní plodiny na jaře umrtvit herbicidy pokud možno bez dalších reziduálních účinků. Ve
srovnání s výsevem do zorané půdy snižuje bezorebný výsev kukuřice do meziplodiny smyv půdy na
čtvrtinu až desetinu podle hustoty meziplodin. Bezorebné setí obilovin, zvláště na mělkých půdách na
sklonech nad 15 % snižuje smyv půdy na třetinu až desetinu a přitom spotřeba energie na bezorebné
setí je poloviční.
Při pěstování brambor na erozí ohrožených pozemcích je výhodné jejich zařazení po víceletých
pícninách. Účinným protierozním opatřením v bramborách je příčné hrázkování v brázdách brambor,
které omezuje povrchový odtok v brázdách a zvyšuje akumulaci vody na pozemku. Hrázkování se
doporučuje zařazovat na svahy maximálně 300 m dlouhé, kde omezuje smyv půdy na sklonech 2 - 6
% na 15 % a na sklonech 6 - 10 % na 60 %.
Mezi základní doporučená agrotechnická opatření patří:

53

o

protierozní agrotechnologie na orné půdě -sázení/setí, ostatní kultivace a sklizňové práce po
vrstevnici (orbou po vrstevnicích nebo s malým odklonem od vrstevnic otočnými pluhy, které
překlápějí půdu proti svahu. Vrstevnicové obdělávání je podmíněno možnostmi použití
mechanizačních prostředků pro jejich práci na svahu).

o

výsev do ochranné plodiny (podsev), strniště, mulče či posklizňových zbytků (uchování co
největšího množství posklizňových zbytků po předplodinách na povrchu půdy vytvářením
nastýlky – mulče a v nenarušování půdního profilu, aby se tento mohl vyvíjet přirozeným
způsobem a nadměrným provzdušňováním nedocházelo k přílišné akceleraci mineralizace
živin a tím ochuzování o humus, což má ve svém důsledku dopad na zhoršování fyzikálních

vlastností půd. Ochranný vliv závisí na stupni pokrytí půdy mulčem, výšce a rovnoměrnosti
mulče. Účinnost opatření se projeví snížením C faktoru.
o

hrázkování a důlkování povrchu půdy - účinnost opatření se projeví snížením P faktoru
o

Hrázkování - při pěstování brambor, spočívá v založení ochranných hrázek v meziřadí
hrůbků. Hrázkovačem se založí ve stejné vzdálenosti hrázky mezi hrůbky, čímž
vznikne řada malých akumulačních příkopů, které brání vzniku soustředěného
povrchového odtoku a podporují zadržení vody přímo na pozemku.

o

Důlkování – používá se obdobně jako hrázkování u brambor, místo hrázek jsou ale
vytvářeny důlky. Jde o klasickou technologii pěstování s cílem vytvořit důlky v
meziřadí ve vzdálenosti 30 – 40 cm. Důlky omezují povrchový odtok v meziřadí a
zvyšují infiltraci vody.

Tabulka 9: Plochy s návrhem protierozní agrotechnologie
2

Označení

EHP

Výměra (m )

Výměra (ha)

AGT1

EHP7

33 393

3.3

AGT2

EHP9

128 731

12.9

AGT3

EHP1

42 221

4.2

AGT4

EHP1

52 316

5.2

AGT5

EHP2

149 608

15.0

AGT6

EHP1

37 425

3.7

AGT7

EHP14

27 630

2.8

AGT8

EHP4a

36 077

3.6

Celkem

-

507 402

50.7

Zatravnění meziřadí vinic
U vinic je navrženo zatravnění meziřadí a při obnově vinic situování řad ve směru vrstevnic. Vyvýšené
příkmenné pásy představují formu malé hrázky, zvyšující retenční schopnost území. Pro zatravnění se
doporučuje druhově bohatá směs (např. GreenMix) umožňující optimální infiltraci vody, určená k
víceletému ozelenění meziřadí vinic. Složení: vičenec ligrus, tolice dětelová, jetel plazivý, jetel
inkarnát, čičorka pestrá, úročník bolhoj, štírovník růžkatý, svazenka vratičolistá, hořčice bílá, lnička
setá, kostřava ovčí, kostřava červená, sléz přeslenitý, mrkev setá, jitrocel kopinatý, pohanka obecná.
Směs je určena k víceletému ozelenění meziřadí vinic a sadů. Předpokládané trvání porostu na
stanovišti je až 8 (případně i více) let. Byliny obsažené ve směsi vytváří velké množství organické
hmoty a to jak v nadzemní části, tak kořenovým systémem. Díky tomu je půda efektivně prokypřována
až do hloubky cca 1 m. Navíc v důsledku zvýšeného množství organické hmoty se v takto osetých
meziřadích několikanásobně zvyšuje množství žížal, které dále zúrodňují a prokypřují půdu a
zpřístupňují révě potřebné živiny. Kořenový systém hluboce kořenících bylin v povrchové vrstvě půdy
navíc částečně konkuruje kořenům révy vinné a nutí tak révu ve zvýšené míře kořenit hlouběji. Tento
efekt je zčásti analogický mechanickému podrývání kořenů révy v meziřadí. Byliny významně
podporují mykorhyzní houby žijící v symbióze s révou vinnou. Složení směsi zajišťuje po celou
vegetační dobu jak protierozní ochranu, tak produkcí nektaru a pylu kvetoucími rostlinami podporuje
stovky druhů užitečného hmyzu ve vinici.

Tabulka 10: Zatravnění meziřadí vinic
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2

Označení

EHP

Výměra (m )

Výměra (ha)

ZMV1

EHP6

107 650

10.8

ZMV1

EHP6

63 538

6.4

ZMV2

EHP8

47 469

4.7

ZMV3

EHP4

21 458

2.1

ZMV4

EHP4

12 270

1.2

Celkem

-

252 385

25.2

3.2.3. Biotechnická opatření
Mezi biotechnická opatření navrhovaná v rámci PSZ Skoronice patří stabilizace drah soustředěného
odtoku. Stabilizace drah soustředěného odtoku (SDSO) zatravněním je významné ochranné opatření,
kdy vedle převažující protierozní funkce zatravněné pásy v rámci bloků orné půdy působí jako
ekologický interakční prvek v zemědělské krajině. SDSO zatravněním má za následek snížení
rychlosti proudění vody v údolnici, zejména dochází ke snížení kinetické energie s omezením
transportu splavenin. Svým kořenovým systémem travní směs zpevňuje půdu a zároveň snižuje
vymílací a transportní schopnosti. Největší protierozní funkci zastávají výběžkaté trávy tvořící pevný
drn, mezi které patří například lipnice luční nebo kostřava červená. Jelikož se tyto trávy vyznačují
pomalým počátečním vývojem, jsou doplňovány druhy s rychlejším růstem, to je např. jílek vytrvalý.
Nejvhodnější doba výsevu je koncem září, kdy je travní osev méně ohrožen příchodem přívalové
srážky a povrchovým odtokem. V případě, že je teplý podzim, lze oset travní porost i v říjnu. Naopak
naprosto nevhodné je zakládání travního porostu v období od května do září. Travní porost začíná
plnit protierozní funkci v okamžiku vytvoření kompaktní kořenové soustavy. Zpravidla přibližně 2 – 3
měsíce po výsevu je účinnost poměrně dobrá, ale záleží především na použitých druzích trav. Růst
trav je mimo jiné závislý na dostatku živin a vláhy. V období mezi osetím a dostatečným plněním
protierozní funkce je zasetá plocha nejnáchylnější k poškození dešťovou vodou. V tuto dobu může
docházet ke vzniku erozních rýh, které je třeba co nejrychleji opravit.
Realizace zatravňování při stabilizaci DSO se doporučuje provádět postupně dle jednotlivých kroků.
Nejprve se 2/3 navržené šířky zatravnění osejí podél vnějších stran v podélném směru. Poté se
zbývající třetina šířky oseje napříč. Zvláštní pozornost se musí věnovat také tomu, aby bylo zajištěno
hladké napojení DSO na navazující pozemky. Podél zatravněné údolnice nesmí vzniknout brázdy či
vyjeté koleje.
Aby zatravněná stabilizovaná dráha soustředěného povrchového odtoku plnila funkci protierozní
ochrany, je nutné vykonávat pravidelnou údržbu:
•

Pravidelné sečení dva až třikrát ročně tak, aby výška porostu byla 8 – 10 cm

•

Pravidelné kosení za účelem zajištění bohatého, pevného, odolného a stabilního porostu

•

Přihnojování porostu (zejména po zasetí travního porostu)

•

Odstranění akumulovaného sedimentu

• Bezprostřední odstranění škod vzniklých při provádění agrotechnických operací, zejména se
odstraní paralelní rýhy
Pro možnost rozlivu vody akumulované prostřednictvím stabilizované SDSO 1 po přívalových
srážkách v bezodtoké oblasti nad železniční tratí (viz profil P4 v kap. 4.3.) je v rozsahu
zaznamenaného rozlivu navrhováno zatravnění TTP1. Akumulace vody v krajině trpící klimatickým
suchem je z dnešního pohledu vývoje klimatu žádoucí. Přesto však (jako alternativní doplnění
navrženého opatření - vedle nutné údržby samotného odvodnění drážního tělesa a existujících
vtokových profilů) je možno přispět k odvodnění této lokality prostřednictvím situováním vhodného
vtokového objektu v kombinaci s patřičně dimenzovaným flexibilním svodným drénem, např. viz obr. 8.
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Obrázek 8: Příklad vtokového objektu

Tabulka 11: Zatravnění DSO a TTP
Označení

EHP

Výměra
2
(m )

Výměra
(ha)

SDSO1

EHP9

10 280

1.0

TTP1

EHP9

4 148

0.4

Celkem

-

14 428

1,4

AGT … agrotechnická protierozní opatření
ZMV … zatravnění meziřadí vinic
SDSO ... stabilizace dráhy soustředěného odtoku zatravněním
TTP ... návrh zatravnění

3.2.4. Technická opatření
Nebyla navrhována.
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3.3. Účinnost navrhovaných protierozních opatření

Tabulka 12: Přehledné hodnocení erozního ohrožení před a po návrhu PEO
eroze před PEO

eroze po PEO

EHP

[t/ha/rok]

[t/ha/rok]

EHP1

3,5

2,0

EHP2

1,8

1,3

EHP3

2,4

2,5

EHP4

1,4

0,2

EHP4a

8,5

1,8

EHP5

3,5

2,7

EHP6

10,3

0,1

EHP7

4,3

1,3

EHP8

5,6

0,4

EHP9

4,5

0,1

EHP10

2,6

0,3

EHP11

1,8

1,2

EHP12

1,9

1,2

EHP13

1,6

1,3

EHP14

2,2

1,8

EHP15

2,4

2,0

EHP16

1,0

1,3

EHP17

1,9

1,3

EHP18

1,2

1,2

EHP19

0,7

0,7

EHP20

1,4

1,2

EHP21

1,9

1,7

EHP22

1,4

1,5

EHP23

0,7

0,7

Grafické vyhodnocení erozního smyvu je znázorněna v mapových přílohách G3 a G4.
Po provedení komplexu organizačních a agrotechnických opatření bylo dosaženo dostačující ochrany
-1
-1
půdy proti vodní erozi, hodnota erozního smyvu po návrhu opatření nepřesahuje 8 t.ha .rok .
Z vyhodnocení MEO zohledňující účinnost navržených opatření jednoznačně vyplývá, že hodnoty
smyvu jsou především u nejohroženějších ploch výrazně nižší. Využitá a navržená kombinace
organizačních a agrotechnických opatření v případě realizace těchto opatření jednoznačně povede k
výraznému snížení erozní ohroženosti území. Z přiloženého kartogramu i mapy jsou zřejmé dosažené
výsledky omezení dlouhodobé ztráty orné půdy po realizaci navrhovaných opatření.
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Mapka 1: Erozní poměry před návrhem opatření (stávající stav)
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Mapka 2: Erozní poměry po návrhu protierozních opatření
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Mapka 3: Návrh protierozních opatření

3.4. Přehled navrhovaných opatření před větrnou erozí a posouzení jejich
účinnosti
Zástupci obce ani sborem zástupců nebyl identifikován problém s projevy větrné eroze ani potvrzeno
ohrožení území větrnou erozí. Původně navržená opatření ve formě výsadeb větrolamů, či mezí s
dřevinami dělící orné bloky, sbor zástupců vyhodnotil jako spíše nežádoucí a nebyla do výsledného
návrhu PSZ zařazena. Nicméně případně nepříznivé účinky větrné eroze jsou v daném území
snižovány navrženými organizačními a agrotechnickými opatřeními proti vodní erozi a dále
navrženými prvky ÚSES – biokoridory a doprovodnými interakčními prvky podél cest..

3.5. Přehled dalších opatření k ochraně půdy
V k.ú. Skoronice nejsou navržena další opatření na ochranu zemědělského půdního fondu.

3.6. Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření
Technická protierozní opatření spojená s potřebou zemních prací nejsou navržena - návrhem nejsou
dotčena žádná zařízení.

60

3.7. Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF
Tabulka 13: Přehled navržených protierozních opatření a orientačních nákladů
Označení

výměra [m ]

výměra [ha]

Cena Kč [ha]

Cena celkem
[Kč]

ZVM 1 - 5

252 385

25,2

15 000

378 577

SDSO1

10 280

1,0

20 000

20 560

TTP1

4 148

0,4

10 000

4 148

26,7

-

403 284

Celkem

2

V KoPÚ Skoronice nebyla navržena protierozní opatření stavebního charakteru, náklady nejsou
vyčísleny.
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4. Vodohospodářská opatření
4.1. Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů
Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 jsou vlastníci pozemků povinni zajistit péči o pozemky
tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit,
aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o
zlepšování retenční schopnosti krajiny. Tato obecná zákonná povinnost by měla být realizací plánu
společných zařízení naplněna.
Hydrogeologické poměry širšího území jsou určeny geologickou stavbou území, petrografickým
charakterem hornin, povahou půdního krytu, geomorfologickými a klimatickými poměry oblasti.

4.2. Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry
Opatření vodohospodářská sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před
záplavami jako úpravy toků, odvodňovací příkopy a průlehy, objekty k akumulaci vody a podobně.

4.2.1. Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů
Jsou to opatření zahrnutá v protierozních opatřeních.

4.2.2. Opatření k odvádění povrchových vod z území
Nebyla navrhována.

4.2.3. Opatření k ochraně před povodněmi
Dtto - opatření k odvádění povrchových vod z území.

4.2.4. Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
Tato opatření nejsou v řešeném území navržena.

4.2.5. Opatření k ochraně vodních zdrojů
Tato opatření nejsou v řešeném území navržena.

4.2.6. Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k
závlaze a odvodnění pozemků
Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích ani opatření k závlaze nejsou navrhována. Na
části řešeného území jsou původní odvodněné pozemky, které je třeba respektovat při realizacích
staveb a opatření.
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4.3. Hodnocení účinnosti navržených protierozních a vodohospodářských
opatření z hlediska ovlivnění základních charakteristik přímého odtoku
V rámci řešení PSZ nebyly identifikovány kritické profily představující ohrožení zastavěného území
obce. Základní charakteristiky přímého odtoku před a po návrhu opatření byly vyhodnoceny u profilu
P4, kdy voda z výrazné DSO při přívalových srážkách je akumulována v prostoru nad železniční tratí.
Účinnost navrhovaných opatření v ploše kritických profilů byla posouzena na základě analýz
základních charakteristik přímého odtoku po návrhu opatření PSZ.
Po realizaci navržených protierozních opatření bude voda přitékat do hodnoceného profilu bez
transportovaných půdních částic, sběrná plocha bude na rozdíl od současného stavu, kdy byla
aplikována konvenční metoda obdělávání, obdělávána s aplikací zatravnění meziřadí vinic a využitím
protierozních agrotechnologií, a bude po celou vegetační dobu krytá vegetačním pokryvem. U
navrženého ochranného zatravnění vedle zvýšení retenční schopnosti území, ochranný účinek
spočívá především v útlumu kinetické energie, ve snížení rychlosti a množství povrchově stékající
vody projevující se ve snížení její vymílací a transportní schopnosti a také v mechanickém zpevnění
půdy kořenovým systémem.
Výpočty uvedené níže v tabulce byly počítány pomocí metody CN křivek v modifikaci modelu DeSQ.
Po realizaci navržených opatření dojde ke snížení objemu přímého odtoku i kulminačního průtoku
v posuzovaném profilu.

Obrázek 9: Prostorová lokalizace profilu P4
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4.3.1. Hodnocení účinnosti navržených opatření v jednotlivých sběrných plochách KB
Sběrná plocha P4 - vstupní charakteristiky
Levý
Pravý
Povodí
Jednotky
VSTUPNÍ VELIČINY
svah
svah
2
0,42
F
plocha povodí
[km ]
2
0,29
0,13
Fs
plocha svahu
[km ]
5,5
4,9
Is
průměrný sklon svahu
[%]
6
6

drsnostní charakteristika
[sec]
1,19
Lu
délka údolnice
[km]
4,6
Iu
průměrný sklon údolnice
[%]
CN
2
2
typ odtokové křivky(1,2,3)
[...]
typ
75,6/71,4 74,4/70,9 [...]
CN
číslo odtokové křivky, před/po PEO
5,10,20,50,100
N
doba opakování
[roky]
48,6
H1d5 1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5
[mm]
57,7
H1d10 1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10
[mm]
67,2
H1d20 1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20
[mm]
78,8
H1d50 1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50
[mm]
1-denní maximální srážkový úhrn pro
87,9
[mm]
H1d100 N=100
Sběrná plocha P4 - před návrhem opatření
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
N
5
10
20
50
QN
0,467
0,786
1,19
1,77
W PVT
4,06
5,27
6,47
7,86
W PVT,1d
7,39
9,32
10,9
12,5

100
2,28
8,92
13,7

Jednotky
[roky]
3 -1
[m .s ]
3
3
[10 .m ]
3
3
[10 .m ]

100
1,94
8,02
12,1

Jednotky
[roky]
3 -1
[m .s ]
3
3
[10 .m ]
3
3
[10 .m ]

Sběrná plocha P4 - po návrhu opatření
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
N
5
10
20
50
QN
0,327
0,527
0,97
1,51
W PVT
3,76
4,51
5,77
7,06
W PVT,1d
6,19
8,46
9,86
12,5
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4.3.2. Zamokřená plocha
Během projednávání PSZ se sborem zástupců vlastníků byl vyjádřen požadavek zajistit odtok
přebytečné vody z vodní plochy (v mapě značeno jako MOK1) v lokalitě Jezero tak, aby se vodní
plocha dále nerozšiřovala. Jak je však vidět na obrázku níže, zamokřená lokalita vzniká vlivem
soustředění odtoku do morfologické deprese - bezodtoké oblasti, částečně je soustředění vody
umocněno i nefunkčním melioračním systémem pod okolními pozemky. Proto je doporučeno tento
mokřad po obvodu doplnit ozeleněním a je tedy zahrnut do ekologických opatření pod označením
IP14.
Odvodnění této oblasti otevřeným příkopem by bylo komplikované a nákladné a z dnešního pohledu
na retenci vody v krajině ani není žádoucí.

Obrázek 10: Znázornění morfologie terénu v lokalitě Jezero
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4.4. Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření
Nebyla identifikována.

4.5. Náklady na vodohospodářská opatření
Nebyla kalkulována. Kalkulace nového trubního propustku P10 je zahrnuta v kap. 2.6. Náklady na
opatření ke zpřístupnění pozemků.
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5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
5.1. Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Krajina, která nás obklopuje, vyžaduje naší péči a pozornost. Je to prostor, kde pěstujeme rostliny pro
naši obživu i z ní získáváme suroviny pro výrobu všeho, co k životu potřebujeme. Z krajiny čerpáme
také své duševní síly a radost ze života. Je místem, kde se rodí a obnovuje život.
S rozvojem industrializace života je stále více ohrožena biologická rozmanitost krajiny, která velmi
hrozivě klesá. Toto ochuzení přírodních systémů vážně ohrožuje ekologickou stabilitu krajiny, která
ztrácí schopnost odolávat změnám klimatu i běžným přírodním výkyvům počasí.
Plán opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí je nutné chápat jako základ péče o krajinu,
který je nutné dále rozvíjet a prohlubovat.
Základem opatření je podpora územního systému ekologické stability (ÚSES). Ten je jen jednou
z mnoha součástí ekologické sítě, která v kulturní krajině zajišťuje ekosystémové služby.
Promyšleným propojováním přírodních a přírodě blízkých prvků se vytváří přírodní infrastruktura,
jejíž využití je stále více zřetelnější a ekonomicky i společensky rentabilnější.

5.1.1. Stručný popis území a návrhu ÚSES
Katastr obce Skoronice má protáhlý (obdélníkový) tvar s delší stranou ve směru jihovýchodním.
Přibližně uprostřed protéká územím potok Hruškovice, v jehož blízkosti je zastavěná část obce.
Východně od obce se rozprostírá rovinatá plocha s plochými sníženinami. Západně od obce se
rozprostírá mírně zvlněná krajina, která přechází na severním okraji přechází ve více zvlněnou.
Nejvyššího bodu dosahuje v severním výběžku katastru výškou 250 m n. m. Nejnižší místo katastru
(cca 185 m n. m.) se nachází v místě, kde potok Hruškovice opouští katastr obce.
Souvislý les se nachází na východní hranici katastru. Jedná se o rozsáhlé území mezi Vracovem,
Bzencem, Vacenovicemi, Dubňany a Hodonínem, které ukončuje až řeka Moravy. Další lesíky se
v katastru nacházejí jen na několika dalších místech.
V krajině katastru obce Skoronice chybí stromořadí, meze a pásy dřevin i přirozené vodní toky
a jejich přírodní nivy.
Půda je mimo nivu potoka Hruškovice vysýchavá, místy až písčitá. Přesto se zde na několika místech
vytvořily zamokřené sníženiny a periodické tůně.
V blízkosti regulovaného toku potoka Hruškovice je vybudovaný menší rybník. Samotné koryto potoka
Hruškovice je zcela napřímeno a ohrázované. Tím je niva potoka oddělena od přirozeného
zavlhčování.
Krajina působí odcizeně a tento pocit mírně zlidšťuje jen několik osamocených křížků a pomníčků.
Obvod KoPú zahrnuje celý katastr obce, mimo zastavěnou část a lesní pozemky.
Návrh ÚSES vychází z platného územního plánu
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Posílení ekologické stability bude realizováno založením 1 lokálního biocentra LBC_L1 (3
ha) v lokalitě „Rybníková“, revitalizací potoka Hruškovice a založením lokálního
biokoridoru LBK_1/1-1/5 v jeho trase. Toto propojení navazuje na ekologickou síť v okolních
katastrech.
Plánovaná revitalizace potoka Hruškovice je velkou příležitostí pro zatraktivnění okolí obce,
které se kromě obnovy ekologické stability a biodiverzity může stát také atraktivním místem
pro obyvatele i návštěvníky obce.




Kromě těchto opatření jsou upřesněné trasy Regionálního biokoridoru RBK 161, který je
vymezen na lesní půdě mimo obvod KoPú.
Na hranicích katastru je dále navrženo upřesnění trasy lokálních biokoridorů LBK_2 a LBK_3.

K posílení ekologické stability i dalších enviromentálních funkcí krajiny jsou vymezené a navržené
interakční prvky (IP). Celkem bylo vymezeno a navrženo k založení 27 Interakčních prvků.
Z tohoto množství má 18 prvků prioritní poslání ekologicko – stabilizační (úprava vodního
režimu, ochrana a posílení biodiverzity a krajinného rázu), a 9 prvků kulturní a společenskou
(obnova a výsadba alejí a stromořadí) k posílení rekreačních funkcí a prostupnosti krajiny.
Funkce ekologicko-stabilizační (ES)
Existence přírodních prvků v zemědělské krajině je dána způsobem využívání krajiny. Vznikly tím, že
nebylo účelné hospodářsky využívat všechny plochy kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (eroze,
neplodné, zamokřené, zaplavované nebo jinak hospodářsky nevyužitelné půdy). Svým umístěním,
tvarem a charakterem chrání tyto prvky hospodářské zájmy člověka v krajině. Díky jejich přírodnímu
charakteru, který vznikl spontánním (člověkem neřízeným) vývojem, vznikají přírodní společenstva,
která zvyšují biodiverzitu prostředí. V otevřené, zemědělsky využívané krajině díky interakčním
prvkům mohou existovat druhy, které by zde jinak nenašly vhodné prostory pro reprodukci, útočiště,
kryt a migraci.
Funkce společenské a kulturní (SK).
V zemědělské krajině existují vegetační prvky, které slouží společenským a kulturním potřebám. Těmi
jsou např. potřeba orientace v krajině, ochrana lidí i staveb před větrem, sluncem, sněhem,
kompoziční zvýraznění staveb, potřeby duchovní apod. I pro existenci těchto prvků mají ale zásadní
vliv přírodní podmínky. Při snížení intenzity využívání a údržby (kosení, kácení, obnova, hnojení,
pastva apod.) získávají i tyto prvky charakter „přírodě blízký“ až „přírodní“ a jejich ekologická hodnota
je vysoká. Proto i tyto prvky jsou součástí ÚSES.
Shrnutí:
(ÚSES) územní systém ekologické stability v rámci „Společných zařízení“ pro KoPú Skoronice
byl vypracován v souladu s metodikou zakládání ÚSES.
Návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zahrnuje vymezení prvků ÚSES, k čemuž
využívá stávající plochy s vyšší ekologickou hodnotou. Ty jsou doplněny o prvky nové,
chybějící.
Pro průzkumy a návrhy byl využito historických i aktuálních leteckých
(http://kontaminace.cenia.cz), dále vrstvy BPEJ a poznatků z vlastního průzkumu území.

snímků

Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou zpracovány zejména pro
nově navrhované prvky.
Dalším stupněm podrobnosti je realizační projektová dokumentace, kterou může zpracovat jen
osoba s příslušnou autorizací (autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability), kterou
uděluje Česká komora architektů.
Zpracovaný ÚSES se svou podrobností a majetkoprávním vypořádáním stane nejpodrobnějším
odborným a právním dokumentem pro řízení a realizaci prvků ÚSES.
Tento dokument je nutné přiměřeně včlenit do územního plánu obce (při jeho aktualizaci) i dalších
oborových a plánovacích dokumentů (ÚAP, ÚSK, POV, strategický plán rozvoje obce).
Na jeho naplňování se budou podílet vlastníci pozemků, orgány ochrany přírody a krajiny i
občané obce Skoronice.
Pro každého z aktérů tohoto procesu je nutné vytvořit formu, které bude rozumět. Teprve tak bude
tato pozemková úprava skutečně komplexní.
Ekologickou stabilitu území je nutné zvyšovat nejen pomocí prvků ÚSES, ale především správnou
zemědělskou praxí a účinnou ochranou půdního života na pozemcích s hospodářským využitím.
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5.1.2. Trvalé přírodní podmínky v obvodu KoPú
5.1.2.1. Přirozená potenciální vegetace
V území jsou vymezeny tyto formace přirozené potenciální vegetace.

1 - Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosae)
9 – Prvosenková dubohabřina (Primulo veris-Carpinetum)
39 - Kostřavová borová doubrava (Festuco ovinae-Quercetum roboris)
1 - Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosae)
V obvodu KoPú se tento typ potenciální přirozené vegetace vyvinul v nivě potoka Hruškovice.
Struktura a druhové složení:
Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy s dominantním
jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutinosa, ve vlhčích typech) nebo lípou
srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí střemchy (Padus avium) nebo dubu
letního (Quercus robur). Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi husté. Nejhojněji se v něm
vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus excelsior a Padus avium. Dobře zapojené je též bylinné
patro s převahou hygrofyt a mezohygrofyt (Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis
paludosa, Deschampsia cespitosa, Glechoma hederacea, lmpatiens noli-tangere, Lysimachia vulgaris,
Stachys sylvatica). Časté jsou též mezofyty (Brachypodium sylvaticum, Melica nutans, Poa nemoralis,
Viola riviniana aj.).
Ekologická charakteristika:
Společenstvo širokých niv v kolinním stupni (převážně mezi 220-320 m n. m.), navazující na polohy
úvalových luhů. Porůstá též okraje slatinišť i mírné terénní deprese s pomalu tekoucí podzemní vodou.
Je typickým společenstvem bažantnic. Půdním typem jsou gleje, anmór, fluvizem (hnědá vega,
černice).
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Dřeviny silničních stromořadí:
hybridní druhy topolů, jasan ztepilý, méně lípa srdčitá a javor klen.
Vhodná rozptýlená zeleň:
jasan ztepilý, olše lepkavá, lípa srdčitá, příměs střemchy hroznovité, javor klen, svída krvavá, kalina
obecná, brslen evropský, líska obecná, hloh obecný. Výsadba jehličnanů je zcela nevhodná. Omezit
expanzi bezu černého.
Vhodné směsi na zatravňovaná místa:
(lipnice) Poa trivialis, Poa pratensis, (psineček) Agrostis stolonifera, (srha) Dactylis glomerata,(psárka)
Alopecurus pratensis, (kostřava) Festuca pratensis, (jetel)Trifolium hybridum.
9 – Prvosenková dubohabřina (Primulo veris-Carpinetum)
Tento typ byl vymezen v severní části
Struktura a druhové složení:
Tvoří dvoupatrové nebo třípatrové porosty s dominantním habrem (Carpinus betulus) nebo duby
(Quercus petraea, Q. robur) a s výrazným zastoupením teplomilných druhů. Keřové a bylinné patro je
druhově pestré, s převládajícími mezofilními hájovými druhy a s řadou druhů společných teplomilným
doubravám.
Maloplošně zastoupená přirozená vegetace v komplexu mapovací jednotky:
Na slunných svazích teplomilné doubravy, na stinných prudkých svazích suťové lesy, v depresích
střemchové jaseniny.
Ekologická charakteristika:
Mezofilní prvosenkové dubohabřiny jsou typickým společenstvem relativně chladnějších a vlhčích,
nižších kolinních poloh v panonském termofytiku. Osidlují zpravidla mírné sklony a široká dna údolí, ve
výškách cca 200-300 m n. m., řidčeji rovinné polohy nebo příkřejší svahy. Těžší , hluboké půdy
s příznivým vlhkostním a vzdušným režimem, tvořící se na spraších nebo vápníkem bohatých
třetihorních sedimentech, patří mezotrofní luvizemi (parahnědozemě), řidčeji kambizemi (eutrofní
hnědozemi), místy byly zaznamenány degradované černozemě.
Dřeviny pro stromořadí:
Juglans regia (ořešák královský), Cerasus avium (třešeň ptačí)
Vhodná rozptýlená zeleň:
Duby (Quercus petraea, Q. robur), habr obecný (Carpinus betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), lípa
srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), třešeň ptačí (Cerasus avium), hlohy (Crataegus
sp.), svída krvavá (Swida sanquinea), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), ptačí zob obecný
(Ligustrum vulgare), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).
Vodné směsi na zatravňovaná místa:
Poa angustifolia, P. pratensis, Festuca rupicola, F. ovina, F. trachyphalla, Cynosurus cristatus, Phleum
pratense, Lotus corniculatus, Trifolium repens.
39 – Kostřavová borová doubrava (Festuco ovinae-Quercetum roboris)
Struktura a druhové složení:
Tato jednotka reprezentuje světlé borové doubravy na vátých a terasových píscích teplých oblastí
s výskytem dubu letního (Quercus robur) a borovice (Pinus sylvestris). Kromě jmenovaných druhů
bývá ve stromovém patru dub zimní (Q. petraea) a jednotlivě bříza (Betula pendula). Keřové patro
dosahuje vyšší pokryvnosti zejména ve světlých borových porostech se slabou příměsí dalších druhů
stromů. Uplatňují se v něm především jen druhy stromového patra.
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Maloplošně zastoupená přirozená vegetace v komplexu mapovací jednotky:
Na přesypech a hranách teras enklávy s nelesní psamofilní vegetací, na minerálně bohatším substrátu
na Moravě (Carici fritschi-Quercetum).
Ekologická charakteristika:
Kostřavové borové doubravy jsou typickým společenstvem kyselých, někdy i mírně vápnitých, ale
celkově chudých písčitých substrátů s velmi malou vododržností. Vyskytující se na akumulacích
vátých písků vyvátých z kvartérních štěrkopískových říčních teras nebo přímo na těchto terasách,
zejména při jejich hranách. Půdním typem je oligotrofní, kyselá až silně kyselá kambizem arenická.
Dřeviny pro stromořadí: Dub letní a zimní (Quercus robur, Q. petraea), trnovník akát (Robinia
pseudoacasia).
Převzato:NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol, Academia, Praha, 1998.

5.1.2.2.

Biochory

V řešeném území jsou vymezeny tyto biochory:
1PB – Pahorkatiny na slínech 1.v.s.
1RE – Plošiny na spraších 1. v.s.
1RN – Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s.
1RV – Plošiny s pahorky na vátých píscích 1. v.s.
2Nh – Užší hlinité nivy 2.v.s.

Podrobnější komentář zastoupených biochor
1PB – Pahorkatiny na slínech 1.v.s.
Do katastru Skoronice zasahuje na severu, velmi malou plochou.
Reliéf: Svahy jsou zpravidla rozčleněny úpady a některé jsou velmi příkré.
Substrát: Často se vyskytuje sprašový pokryv velmi proměnlivé mocnosti. Hojné jsou sesuvy, některé
velmi mohutné a výjimečně se objevují i výraznější prameniště.
Půdy: Převažují karbonátové černozemě s proměnlivou vrstvou humusu, takže na konvexních tvarech
často vystupují světlé podloží. Půdy jsou na spraších zrnitostně „střední“.
Klima: je velmi teplé a suché (T4), v detailech se projevuje rozdílné ozáření svahů, na dně úpadů a při
úpatích bývají středně silné teplotní inverze.
Vegetace: V horních částech svahů lze předpokládat potenciální výskyt submediterální šípákové
doubravy ze svazu Quercion pubescenti-petraeae. A to dřínové doubravy a na nejvýraznějších jižních
svazích mahalebkové doubravy. Pro plošiny jsou charakteristické panonské teplomilné doubravy. Na
konkávních částech svahů a na jejich úpatích na ně navazují panonské prvosenkové dubohabřiny.
V nelesní vegetaci mají význam na konvexkonvexních tvarech jižního kvandrantu porosty drnových
stepí svazu Festucion valisiacae, jinde teplomilné trávníky svazu Bromion a teplomilné křoviny svazu
Prunion spinosae.
NA narušených místech se objevuje teplomilná vegetace svazu Dauco-Melilotion.
Cílové ekosystémy:
Přirozené XDB, SUH
1RE – Plošiny na spraších 1. v.s.
Reliéf: tvoří velmi rozsáhlé plošiny, které na vzdálenost 4 km nemají převýšení větší než 50 m.
V některých případech se nápadněji svažují k okrajům, kde se nacházejí protáhlé sníženiny tvaru
velmi malých údolí, často suchých (úpady), s hloubkou do 15 m.
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Substrát: Segmenty typu se zpravidla vyskytují na sprašových překryvech štěrkopískových teras.
Substrátem je karbonátová spraš. V místech, kde je spraše méně, přechází tento typ v typ biochory
1RN.
Půdy: jsou téměř výhradně černozemě s tmavohnědošedou barvou. Stálé vodní toky zde téměř
chybějí, kde jsou, vyvinuly se úzké nivy s černicemi.
Klima: je velmi teplé a suché (T4), přízemní teplotní inverze jsou nevýrazné. Nebezpečím je na
velkých holých pláních silný vítr a následná větrná eroze.
Vegetace: Je možné předpokládat potenciální výskyt panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri
tatarici-Quercion (Quercetum pubescenti-roboris) a /případně prvosenkové dubohabřiny. U potočních
niv lze předpokládat vegetaci olšových jasenin. Přirozená nelesní vegetace je vzácná, na vlhčích
místech jsou zastoupeny porosty svazu Calthion, místy zastoupeny rákosiny.
Cílové ekosystémy:
Přirozené: XDS
1RN – Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s.
Reliéf: tvoří velmi rozsáhlé plošiny.
Substrát: Mnohametrové pokryvy pleistocenních štěrkopísků se slabým pokryvem vátých písků na
slínech.
Půdy: převažují arenické černozemě, v lesích udávány luvizemě a kyselé kambizemě.
Vlhčí půdy typu černic se nacházejí ve vzácných sníženinách a prameništích, kde je pokryv
štěrkopísků slabý. Půdy mají hnědošedou barvu.
Klima: je velmi teplé a suché (T4), přízemní teplotní inverze jsou střední až slabé. Problematické jsou
větry na holých pláních.
Vegetace: Potenciální přirozenou vegetaci pravděpodobně tvořily panonské teplomilné doubravy ze
svazu Aceri tatarici-Quercion (Quercetum pubescenti-roboris) ale na vlhčích čistších píscích nelze
vyloučit Carici fritschii-Quercetum roboris. V depresích je případně doplňovaly panonské prvosenkové
doubravy.
Cílové ekosystémy:
Přirozené: XDS, LONJ
1RV – Plošiny s pahorky na vátých píscích 1. v.s.
Reliéf: Váté písky tvoří hlavně pokryvy, místy ale i systémy subparalerních dun ve směru J-J. Délka
jednotlivých dun dosahuje i přes 1 km a výška až nad 10 m. Součástí typu jsou i malé vyváté deprese,
původně podmáčené, nyní částečně vyschlé.
Substrát: Tvoří mírně kyselé, křemité váté písky spočívající místy na jezerních píscích, místy na slínu.
Půdy: jsou suché arenické kambizemě, nejvýraznější jsou na vrcholcích dun. V depresích jsou hnědé
půdy kyselé oglejené až zrašeliněné gleje. Váté písky nejsou příliš kyselé, s výjimkou vrcholu dun.
Půdy jsou velmi lehké, písčité a mají světle okrovou barvu.
Klima: je velmi teplé a suché (T4), s předpoklady pro slabé přízemní teplotní inverze ( v depresích
středně silné). Po odstranění vegetačního krytu jsou půdy extrémně náchylné k větrné erozi.
Vegetace: Základním typem potenciální vegetace je endemický typ panonských teplomilných doubrav
s ostřicí doubravní, které na mocnější vrstvě zpravidla kyselejšího písku přecházejí v kostřavové
borové doubravy. Ve vlhkých depresích tato společenstva ostře přecházejí v bažinné olšiny nebo
březiny s břízou plstnatou a rašelinné vrbiny. Mozaika předcházejících typů vegetace je pro biochoru
1RV diferenciální a jinde se v 1. v.s. nevyskytuje. Na zahliněných místech se maloplošně objevují i
potoční olšové jaseniny a fragmenty dubohabřin.
Cílové ekosystémy:
Přirozené: XDS, ADX, ADBR, LOMO, LONJ
2Nh – Užší hlinité nivy 2.v.s.
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Reliéf: Vyskytují se především podél pomalých říček. Segmenty niv mají charakteristický protáhlý tvar,
s délkou až několik desítek kilometrů. Povodně v tomto typu nov bývaly pouze lokální a krátkodobé,
mikkroreliéf povrchu je všeobecně méně diferenciován. Při okrajích nivy bývaly deprese, kde se vlivem
méně častých záplav mohly vyvíjet organozemě typu slatin.
Substrát: Tvoří mírně kyselé, křemité váté písky spočívající místy na jezerních píscích, místy na slínu.
Půdy: v nejtypičtějších nivách dominují typické a glejové černice. Vlivem vyloučení záplav regulacemi
toků se půdy vyvíjejí směrem k černozemím.
Klima: je teplé a mírně suché (T2, výjimečně i T4), vlivem depresní polohy nivy se však vyskytují
přízemní teplotní inverze, které společně s vyšší vlhkostí vzduchu nad vlhkými půdami vedou k tvorbě
mlh a umožňují přežívání bioty vyšších poloh.
Vegetace: Potenciální přirozenou vegetaci tvoří lužní porosty, v nichž lze předpokládat vegetaci
olšových jasenin (Pruno-Fraxinetum), na něž v sušších místech navazují panonské prvosenkové
dubohabřiny. Občas se v depresích s výstupem podzemní vody vyskytují bažinné olšiny. V mokřadech
se vyskytují porosty vysokých ostřic.
Cílové ekosystémy:
Přirozené: VOVT, VOLT, VOLS
Vysvětlivky:
XDS …… (Panonské) xerotermní doubravy na spraších – STG (1)2-3 B-BD(D) 1-3(4)
XDB …… Bazifilní xerotermní doubravy – STG 1-2 BD-D 1-2
ADX .….. Acidofilní doubravy xerické – STG 2(3) A-AB 1-3
SUH …… Suťové lesy s habrem – STG (1)2-3(4) BC-CD 1-3
ADBR … Acidofilní doubravy hygrofilní březové – STG (1)2-3 A-AB 4
LOMO … Mokřadní (bažinné) křoviny a olšiny – STG 1-5(6) AB-BD 5b
LONJ …. Nivní potoční jaseniny – STG 1-2(3) BC-CD 4-5a
VOVT …. Vegetace čistých tekoucích vod (subripálů) – STG 1-8 AB-BC 8a-9a
VOLT …. Vegetace rákosin a vysokých ostřic tekoucích vod (ripálů) – STG 1-5(6) AB-C 7a
VOLS …. Vegetace rákosin a vysokých ostřic stojatých vod (litorálů – STG 1-5(6) AB-C 7b
Cílové ekosystémy jsou stanovovány pro reprezentativnost regionálních biocenter. Na lokální
úrovni nemají zásadního významu, neboť území, které zaujímá LBC a LBK je příliš malé, a proto
zásadním kritériem reprezentativnosti je skupina typů geobiocénů (STG).

5.1.2.3.

Zastoupené skupiny typů geobiocénů (STG)

K rekonstrukci STG byly k dispozici pouze údaje z BPEJ a SLT několika menších lesíků. Pro
rekonstrukci byly využity převodníkové klíče z údajů BPEJ na hydrické a trofické řady (Rukověť
projektanta místního územního systému ekologické stability, J. Löw a spolupracovníci, Brno
1995).
Zařazení lesního vegetačního stupně byly získáno z geoportálu Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů a upraveno z vymezených biochor (Biogeografické členění České republiky II. díl, M. Culek a
kolektiv 2005).
Podkladem pro popis STG je Geobiocenologická multimediální učebnice „Geobiocenologické
jednotky podle učebního textu Geobiocenologie II (Buček, A., Lacina, K.).
Vymezené STG jsou základním rámcem pro stanovení druhových směsí a porostních a
pěstebních cílů při zakládání a výchově porostů.
V dalším projektovém stupni (realizační PD) je nutné prověřit a upřesnit druhové složení a pěstební
postup s lesními praktiky z dané oblasti. Znalosti je možné čerpat z analogicky podobných lokalit
v oblasti. Je však nutné počítat s náročnými podmínkami zalesňování a druhové přeměny, neboť se
jedná o velmi vysýchavé lokality.
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Území KoPú se nachází ve velmi teplé klimatické oblasti, která je chudá na srážky.
Horotvorným substrátem jsou zde jíly a písky.
Na nich se vyvinuly dva půdní typy:
Černozem modální (CEm05), na sprašovém substrátu (v území převažuje)
Regozem arenická (RGr02) na lehkém hlubokém substrátu (nachází se ve východním okraji
katastru).
Území v obvodu KPÚ se nachází v 1. vegetačním stupni, v nivě potoka Hruškovice je vymezen 2.
vegetační stupeň (z důvodů inverzní polohy).

Skupina typu geobiocénů (STG)
kód

český název

lat. Název

kód

1.l.v.s.
1 A-AB 1-2

borové doubravy na píscích

Pini-querceta arenosa

PiQar

1 B-BD 2-3

doubravy s ptačím zobem na píscích

Ligustri-querceta arenosa

LiQar

1 BD 3

doubravy s ptačím zobem

Ligustri-querceta

habrojilmové jaseniny nižšího stupně

Ulmi-fraxineta carpini inferiora

březové doubravy nižšího stupně

Betuli-querceta roboris inferiora

BQ inf

olšové vrbiny nižšího stupně

Alni glutinosae-saliceta inferiora

AlS inf

2 BD 3x

lipové habrové doubravy

Carpini-querceta tiliae

2 B 3x

typické habrové doubravy

Carpini-querceta typica

lipové doubravy vyššího stupně

Tili-querceta roboris superiora

TQ sup

habrojilmové jaseniny vyššího stupně

Ulmi-fraxineta carpini superiora

UFrc sup

březové doubravy vyššího stupně

Betuli-querceta roboris superiora

1 BC-C
(3)4
1 A-AB 4
1 BC 5b

LiQ
UFrc inf

2.l.v.s.

2 B-BD
(3)4
2 BC-C
(3)4
2 A-AB 4

CQtil
CQt

BQ sup

Ve většině STG s omezenou přístupností vody v půdě (zejména v létě) mají zastoupení tyto druhy
stromů: dub zimní, borovice lesní, dub pýřitý, javor babyka, habr obecný, jeřáb břek, lípa srdčitá,
bříza bělokorá a keře: ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, hlohy, kalina tušalaj, líska obecná, višeň
křovitá.
V STG s vyšší lepším až zvýšenou přístupností vody v půdě mají zastoupení tyto druhy stromů:
dub letní, jasan ztepilý aj. úzkolistý, lípa srdčitá, habr obecný, jilm habrolistý, javor babyka, j. klen,
střemcha hroznovitá, topol osika, topol bílý, t. černý, bříza bělokorá a keře: svída krvavá, bez černý,
brslen evropský, hloh obecný, trnka obecná
V STG s velkým obsahem vody v půdě (okraje tůní a zamokřených ploch mají zastoupení tyto
druhy stromů: vrba bílá, olše lepkavá, jasan úzkolistý, bříza bělokorá, topol osika a keře: vrba
popelavá, vrba košíkářská
Při sestavování konkrétních výsadbových směsí je třeba zohlednit i vlivy meliorací a mikroklima
otevřených lokalit. Proto je vhodné navrhovat druhově bohatší směsi dřevin, kde najdou své uplatnění
i dřeviny pionýrské a ekotonové.
Cílového (přírodního) stavu (zejména při zakládání na orné půdě) může lokalita dosáhnout
nejdříve za mnoho desítek let.
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5.1.3. Způsob hodnocení vymezených prvků ÚSES
Získané výsledky průzkumu a vyhodnocení aktuálního stavu slouží k dalšímu plánování a řízení.
Proto jsou prvky rozděleny podle níže uvedených kritérií.

5.1.3.1.

Biocentra (BC) a biokoridory (BK)

Existující
o

optimálně funkční
Plně vyvinutá přírodní společenstva odpovídající STG v minimálních prostorových
parametrech pro plnění funkce. Tyto prvky je nutné monitorovat.

o

omezeně funkční
Plně vyvinutá přírodní společenstva odpovídající STG, které však nemají dostatečné
prostorové parametry pro plnění funkce.
Tyto prvky je nutné prostorově doplnit a umožnit spontánní rozvoj, případně jej
iniciovat.

o

málo funkční
Plochy obsahují prvky s vyšší ekologickou hodnotou, které však neodpovídají STG a ani
nemají dostatečné prostorové parametry.
Tyto prvky je nutné prostorově doplnit a řídit jejich rozvoj vhodným managmentem
péče (např. dosadba, podpora druhů odpovídající přirozené skladbě)

Chybějící
o

nefunkční
Plochy s nízkým stupněm ekologické stability, u kterých není předpoklad samovolného
zlepšení.
Tyto prvky je nutné je uměle založit.

5.1.3.2.

Interakční prvky (IP)

Existující
o

funkční (přírodní společenstva s vysokou ekologickou hodnotou, nebo odpovídající
STG). Tyto prvky jsou součástí Kostry ekologické stability).

o

omezeně funkční (přírodní a přírodě blízká společenstva s průměrnou ekologickou
hodnotou). Tyto prvky jsou navržené k rozšíření či vnitřní přeměně (druhová,
prostorová).

Navržený (neexistující)
o
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prioritní význam dle typu působení – ekostabilizační funkce (ES) nebo společenské
a kulturní funkce (SK).

5.1.4. Širší územní vztahy v rámci ÚSES
Názvosloví a označení prvků ÚSES bylo převzato z platného ÚP (2015).
5.1.4.1.

Nadregionální úroveň ÚSES

Není v obvodu KoPú, ani v blízkém okolí reprezentována.

5.1.4.2.

Regionální úroveň ÚSES

Biocentra
Regionální úroveň ÚSES není v obvodu KoPú reprezentována.
Biokoridory
Regionální úroveň ÚSES je v obvodu KoPú vymezena RBK_161. Biokoridor je z větší části existující
na lesní půdě mimo obvod KoPú Skoronice. Menší část trasy je na orné půdě a je nutné jej založit.

5.1.4.3.

Lokální úroveň ÚSES

Biocentra (BC)
V obvodu KoPú bylo vymezeno lokální biocentrum LBC_L1, které je vymezeno platným ÚP v blízkosti
rybníku a zastavěné části obce. Biocentrum je situováno do nivy potoka Hruškovice. Nyní neexistuje
a je nutné jej založit. Nachází se zde orná půda. Vzdálenost LBC_L1 k sousednímu biocentru označenému jako 16 LBC U Šustrovny - na k.ú. Milotice u Kyjova, na který je dle ÚP Milotice u Kyjova
4
napojen biokoridorem BK 4 , je 1126m. Vzdálenost k biocentru LBC3 Přední loučky na k.ú. Vlkoš u
5
Kyjova činí 2007m .

Biokoridory (BK)
LBK_1/1-1/5 – je vymezený v trase toku Hruškovice. Tento BK neexistuje a je nutné jej založit. Tomu
musí předcházet plánovaná revitalizace potoka (dle plánu ÚP). BK navazuje na trasy v sousedních
katastrech.
LBK_2 - je vymezený u západní hranice katastru a navazuje na území v sousedních katastrech. Nyní
neexistuje a je nutné jej založit.
LBK_3 – je vymezený u východní hranice katastru a vytváří zde jen velmi malou část trasy. Nyní
neexistuje a je nutné jej založit.
Interakční prvky (IP)
Jejich vymezení bylo částečně převzato z platného územního plánu (autor: Ing. arch. Jana
Kaštánková, 2014), IP01-06, IP09-10, IP19, IP21, a z větší části je návrhem autora dle výsledků
terénního průzkumu a odborné způsobilosti z mnohaleté praxe.
IP zahrnují prvky existující, které jsou navržené k rozšíření, ale především prvky navržené
(neexistující). Jedná se o IP07-08, IP11-16, IP20, IP22-27. Celkem se jedná o 27 prvků (18 prvků s
prioritní funkcí ekologicko – stabilizační, 9 prvků s prioritní funkcí společenskou a kulturní).

4

v mapce č. 4 značeno jako LBK 4

5

zjišťováno na základě územních plánů obcí Milotice u Kyjova (2000) a Vlkoš u Kyjova (2016)
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Mapka 4: Znázornění návaznosti ÚSES na okolní území

5.1.5. Aktuální stav krajiny a vymezených prvků ÚSES
5.1.5.1.

Chráněná území a VKP

V obvodu KoPÚ se nenachází chráněná území ani VKP.
Do řešeného území v dolní východní části okrajově zasahuje NATURA 2000 Ptačí oblast
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, která je zákonem chráněná.
U jižní hranice částečně zasahuje ochranné pásmo přírodní rezervace Písečný rybník (kód 310).
5.1.5.2.

Hodnocení kostry ekologické stability v obvodu KoPú

Stávající krajina v obvodu KPÚ Skoronice je charakteristická velkým odlesněním a podílem orné
půdy. Orná půda se nachází ve velkých blocích. Podíl tzv. rozptýlené zeleně je velmi nízký.
Zajímavým prvkem je liniová vegetace v místech bývalé železniční tratě. Tato místa zarostla převážně
trnovníkem akátem.
Prvků s relativně vyšší ekologickou hodnotou bylo v obvodu KoPú vymezeno jen 5 lokalit.
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Jedná se tyto plochy:
IP_03 stávající porost v blízkosti rybníka, IP_12 stávající zamokřená plocha, IP 14 stávající mělká
vodní tůň s okolním porostem, IP_24 stávající remíz na hraně svahu a RBK_161 stávající les.
Hodnocení vymezených prvků ÚSES

5.1.5.3.

V následující tabulkové části jsou soustředěny informace o všech prvcích ÚSES, a to jak vymezených,
tak navrhovaných.
Legenda:
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Označení prvku SES
Současný stav ekotopu
Popis umístění a místní název
Trvalé přírodní podmínky (rámcové zařazení lokality dle STG – (skupina typu geobiocénu)
Stav (zda existuje, nebo chybí)
Funkčnost prvku SES
Zařazení prvku do Kostry ekologické stability (KoES)

Tabulka 14: Aktuální stav
STAV
Označení prvku Současný
stav ekotopu
(stanoviště)
zkratka

Popis umístění,
místní název
apod.

popis

Trvalé přírodní podmínky
(STG dle BPEJ)

ÚSES –
stav

Funkčnost
prvku

Zařazení
do
"kostry
ekolstability"

kód

český název

kategorie

kategorie

zařazení

BIOCENTRA
pole,
zemědělská
půda

Biocentrum
"Rybníková"

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Chybějící

nefunkční

NE

hospodářský
les

Les u Hrubých
písků

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Existující

optimálně
funkční

ANO

potok Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Chybějící

nefunkční

NE

potok Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Chybějící

nefunkční

NE

potok Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Chybějící

nefunkční

NE

potok Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Chybějící

nefunkční

NE

LBK_1/5

Umělé koryto
a břehy
potoka
Hruškovice

potok Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Chybějící

nefunkční

NE

doubravy s
ptačím zobem

Chybějící

nefunkční

NE

LBK_2

pole na
západních
hranicích
katastru

1 BD 3

pole,
zemědělská
půda

1 B-BD 2-3

doubravy s
ptačím zobem
na píscích

Chybějící

nefunkční

NE

pole,
zemědělská
půda

pole na
východních
hranicích
katastru

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Chybějící

nefunkční

NE

IP01_es

pole,
zemědělská
půda

u potoka
Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Navržený

nefunkční

NE

IP02_es

pole,
zemědělská
půda

u potoka
Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Navržený

nefunkční

NE

IP03_es

křoviny,
stromy

kolem příjezdu k
rybníku

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Existující

funkční

ANO

IP04_es

pole,
zemědělská
půda

u potoka
Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Navržený

nefunkční

NE

IP05_es

pole,
zemědělská
půda

u potoka
Hruškovice

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Navržený

nefunkční

NE

L1_LBC

BIOKORIDORY
RBK_161

LBK_1/1

LBK_1/2

LBK_1/3

LBK_1/4

LBK_3

Umělé koryto
a břehy
potoka
Hruškovice
Umělé koryto
a břehy
potoka
Hruškovice
Umělé koryto
a břehy
potoka
Hruškovice
Umělé koryto
a břehy
potoka
Hruškovice

INTERAKČNÍ
PRVKY
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STAV
Označení prvku Současný
stav ekotopu
(stanoviště)

IP06_sk

pole,
zemědělská
půda
pole,
zemědělská
půda

IP07_sk

IP08_sk

pole,
zemědělská
půda

Popis umístění,
místní název
apod.
kolem silnice
III/4255 ze
Skoronic do
Vlkoše

Trvalé přírodní podmínky
(STG dle BPEJ)

ÚSES –
stav

Funkčnost
prvku

Zařazení
do
"kostry
ekolstability"

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Navržený

nefunkční

NE

kolem polní cesty
VC03a-R za
zemědělským
podnikem

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Navržený

nefunkční

NE

1 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

Navržený

nefunkční

NE

kolem polní cesty
VC04a-R ke
křížku

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

1 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

nefunkční
Navržený

NE
nefunkční

IP09_sk

travnatý pás
kolem polní
cesty

kolem polní cesty
VC02-R ze
Skoronic k
Vrchním loukám

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Navržený

nefunkční

NE

IP10_sk

travnatý pás
kolem polní
cesty

kolem polní cesty
VC02-R ze
Skoronic k
Vrchním loukám

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Navržený

nefunkční

NE

IP11_es

pole,
zemědělská
půda

kolem polní cesty
VC02-R od křížku
k Vracovskému
katastru

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Navržený

nefunkční

NE

IP12_es

podmáčené
louky,
přírodní
plocha

Vlhké louky v
části "V
doubravě"

1 A-AB 4

březové
doubravy nižšího
stupně

Existující

funkční

ANO

IP13_es

pole, křoviny

Hrubé písky,
přítok Písečného
rybníka

1 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

Existující

omezeně
funkční

NE

IP14_es
(existující
zamokřená,
resp.vodní
plocha značena
MOK1)

břehové
porosty
přírodní
zamokřené
plochy

1 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

Navržený

nefunkční

NE

1 BC 5b

olšové vrbiny
nižšího stupně

Existující

funkční

ANO

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Existující

omezeně
funkční

NE

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Navržený

nefunkční

NE

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

Existující

nefunkční

NE

1 B-BD 2-3

doubravy s
ptačím zobem
na píscích

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

IP15_es

křoviny,
zatravněná
mez, akátiny

Jezero poblíž
Hrubých písků

pod Dílným
kopcem

pole
IP16_es

IP17_sk
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akátový les,
křoviny

pole,
zemědělská
půda

les pod
Štajnhýblem

kolem polní cesty
k letišti

nefunkční
Navržený

nefunkční
nefunkční

NE

STAV
Označení prvku Současný
stav ekotopu
(stanoviště)

IP19_es

pole,
zemědělská
půda

IP20_es

pole,
zemědělská
půda

IP21_sk

IP22_sk

IP23_es

zatravěná
mez, pole

pole,
zemědělská
půda

pole,
zemědělská
půda

Popis umístění,
místní název
apod.
pod Přídními
hony

Trvalé přírodní podmínky
(STG dle BPEJ)

1 A-AB 1-2

1 B-BD 2-3
Štajnhýbl
1 A-AB 1-2
kolem polní cesty 1 B-BD 2-3
od trasy
Moravská vinná k
vinohradům
1 A-AB 1-2

remízek,
liniový porost

travnatá mez

NE

nefunkční
Navržený

NE

2 BC-C (3)4

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

1 B-BD 2-3

doubravy s
ptačím zobem
na píscích

1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

1 B-BD 2-3

1 B-BD 2-3
1 A-AB 1-2

borové doubravy
na píscích

NE

nefunkční

nefunkční

doubravy s
ptačím zobem
doubravy s
ptačím zobem
na píscích
borové doubravy
na píscích
doubravy s
ptačím zobem
na píscích

Zařazení
do
"kostry
ekolstability"

nefunkční
Navržený

doubravy s
ptačím zobem
na píscích

Za viaduktem

mez u Zadních
honů

nefunkční

1 B-BD 2-3

1 A-AB 1-2

IP25_es

Navržený

nefunkční

1 BD 3

IP24_es

doubravy s
ptačím zobem
na píscích
borové doubravy
na píscích
doubravy s
ptačím zobem
na píscích

Funkčnost
prvku

borové doubravy
na píscích

kolem polní cesty
VC07-R

mez na severní
hranici katastru

borové doubravy
na píscích

ÚSES –
stav

Navržený

NE
nefunkční

nefunkční
Navržený

nefunkční

NE

nefunkční

Existující

funkční

ANO

Existující

omezeně
funkční

NE

IP26_es

akátový les,
křoviny

bývalá trat u
silnice do Kyjova

1 B-BD 2-3

borové doubravy
na píscích

Existující

omezeně
funkční

NE

IP27_es

travnatá mez

mez kolem polní
cesty

1 B-BD 2-3

doubravy s
ptačím zobem
na píscích

Existující

omezeně
funkční

NE

Stávající stav krajiny z hlediska ÚSES je velmi nevyhovující. Většinu prvků je nutné založit, neboť
nyní neexistují. Jen 5 lokalit bylo možné zahrnout do kostry ekologické stability. Biologicky
nejcennější je lokalita IP12 a IP14.
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5.2. Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí

5.2.1. Návrhový stav vymezených prvků ÚSES
V tabulce č. 15 jsou u vymezených prvků ÚSES popsány zásady pro návrh.

Legenda:
o

Označení prvku

o

Kategorie prvku

o

Tvar prvku

o

Určující funkce prvku

o

Cíl opatření

o

Popis opatření

o

Seznam vhodných druhů dřevin pro výsadbový plán
Seznam dřevin je výchozím přehledem vhodných druhů, nepřesným výčtem taxonů.
Přesné druhové složení provede projektant při zpracování prováděcího projektu
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Tabulka 15: Celkový přehled navržených prvků
Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

Kategorie
prvku

Tvar
prvku

Stav

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

Cíl opatření

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)
Popis opatření

Základ porostu

Okraje porostu, IP, BK

BIOCENTRA

LBC_L1

lokální BC

plošný
prvek
ÚSES

Chybějící

3.0003

LBC

vytvoření
přírodního
prostředí o
velikosti 3 ha s
funkcí
biocentra

Zatravnění a
částečné zalesnění,
výsadba do
oplocenky,
pravidelná péče až
do zapojení porostů

javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)

javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý

dub zimní, borovice lesní

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá

BIOKORIDORY
RBK_161

LBK_1/1

LBK_1/2

LBK_1/3

84

regionální
BK

liniový
prvek
ÚSES

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

Existující

Chybějící

Chybějící

Chybějící

0.1855

0.0863

0.4506

0.4341

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

hospodaření dle
lesnické typologie

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

osázení nivy a
břehů po
revitalizaci toku,
zachování
stávajících
vhodných skupin

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

úprava vodního
toku a břehových
porostů

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

úprava vodního
toku a břehových
porostů

RBK

javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)
javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)
javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)

javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý

Výsadba alejí

Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

LBK_1/4

LBK_1/5

LBK_2

Kategorie
prvku

Tvar
prvku

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

Stav

Chybějící

Chybějící

Chybějící

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

0.0997

1.2731

0.8246

Cíl opatření

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)
Popis opatření

Základ porostu

javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
úprava vodního
obecný, jilm habrolistý, jilm
toku a břehových
vaz, javor babyka, habr ob.,
porostů
ptačí zob obecný, dřín ob.,
svída krvavá, řešetlák
počistivý (i louky)
javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
úprava vodního
obecný, jilm habrolistý, jilm
toku a břehových
vaz, javor babyka, habr
porostů
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)
Zatravnění a
dub zimní, lípa srdčitá, javor
zalesnění, výsadba babyka, habr obecný, ptačí
do oplocenky,
zob obecný, dřín obecný,
pravidelná péče až svída krvavá, řešetlák
do zapojení porostů počistivý
dub letní, dub zimní a další
duby, lípa srdčitá

LBK_3

lokální BK

liniový
prvek
ÚSES

Chybějící

0.0677

BK

zajištění funkcí
ÚSES propojení
biocenter

Zatravnění a
zalesnění, výsadba
do oplocenky,
dub zimní, borovice lesní
pravidelná péče až
do zapojení porostů

Okraje porostu, IP, BK
javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, jeřáb břek, jeřáb muk,
javor babyka, dřín obecný, svída
krvavá, ptačí zob obecný, kalina
tušalaj, brslen bradavičnatý
dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý
lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá

INTERAKČNÍ PRVKY

IP01_es
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plocha pro
revitalizaci
potoka

liniový
prvek

Navržený

0.755

IP_es

zlepšení
ekologických
funkcí potoka
Hruškovice

plocha pro
revitalizaci potoka

javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)

javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý

Výsadba alejí

Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

Kategorie
prvku

IP02_es

plocha pro
revitalizaci
potoka

IP03_es

úzký pás
keřů a
stromů

IP04_es

IP05_es

plocha pro
revitalizaci
potoka

plocha pro
revitalizaci
potoka

Tvar
prvku

liniový
prvek

liniový
prvek

Stav

Navržený

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

0.4533

Existující

0.0262

Navržený

0.3613

liniový
prvek
Existující

0.3542

Navržený

2.9893

liniový
prvek
Existující

IP_es

IP_es

Zachování
stávajícího
stavu

IP_es

zlepšení
ekologických
funkcí potoka
Hruškovice

plocha pro
revitalizaci potoka

IP_es

zlepšení
ekologických
funkcí potoka
Hruškovice

Plocha pro
revitalizaci potoka,
při výsadbě dřevin
respektovat OP
příp. volit
zatravnění6

0.6533

Alej kolem
silnice

liniový
prvek

Navržený

861

IP_sk

IP07_sk

Alej kolem
pol. cesty

liniový
prvek

Navržený

704

IP_sk

zlepšení
vzhledu
blízkého okolí
vesnice
zlepšení
krajiny, zvýšení
její

dle požadavku VaK Hodonín,a.s. z vyjádření zn. 2/T/18/72 ze dne 22.1.2018
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Popis opatření

zlepšení
ekologických
funkcí potoka
Hruškovice

IP06_sk

6

Cíl opatření

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)

plocha pro
revitalizaci potoka

zachovat stávající
stav

Základ porostu
javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)
javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)
javor klen, dub letní, lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr
obecný, jilm habrolistý, jilm
vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný,
dřín obecný, svída krvavá,
řešetlák počistivý (i louky)

Okraje porostu, IP, BK

Výsadba alejí

javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
javor klen, lípa srdčitá, l.
velkolistá, habr obecný, jilm
habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý

Výsadba alejových
stromů

ovocné druhy –
krajové odrůdy

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

dub zimní, lípa
srdčitá, bříza
bělokorá

Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

Kategorie
prvku

Tvar
prvku

Stav

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

IP08_sk

Alej kolem
polní cesty

liniový
prvek

Navržený

671

IP_sk

IP09_sk

Alej kolem
polní cesty

liniový
prvek

Navržený

531

IP_sk

IP10_sk

Alej kolem
polní cesty

liniový
prvek

Navržený

604

IP_sk

IP11_es

Alej kolem
polní cesty

liniový
prvek

Navržený

612

IP_es

IP12_es

Přírodní
louka

plošný
prvek

87

Existující

1.1765

IP_es

Cíl opatření
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty
zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty
zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty
zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty
zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty
zvýšení
přírodní
rozmanitosti a
zlepšení
vodního režimu

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)
Popis opatření

Základ porostu

Okraje porostu, IP, BK

Výsadba alejí

dub letní, jasan
ztepilý

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

ovocné druhy krajové odrůdy,
višeň, švestky,
hrušeň, jeřáb
oskeruše

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

dub zimní, lípa
srdčitá, bříza
bělokorá

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

dub zimní, lípa
srdčitá, bříza
bělokorá

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

dub zimní, lípa
srdčitá, bříza
bělokorá

zachovat stávající
stav a podporovat
přirozenou sukcesi
dřevin

dub letní, bříza bělokorá,
borovice lesní

dub letní, d. zimní, bříza
bělokorá, borovice lesní, krušina
olšová

Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

Kategorie
prvku

Tvar
prvku

Stav

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

Cíl opatření

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)
Popis opatření

Základ porostu

Okraje porostu, IP, BK

Výsadba alejí

krajiny

Navržený
IP13_es

Přírodní
louka

IP14_es

IP15_es

Přírodní
vodní
plocha
(MOK1) s
litorálním
pásmem

plošný
prvek

pás dřevin
a úzký
lesík s
protierozní
funkcí

liniový
prvek

Navržený

IP16_es

lesík,
plocha

plošný
prvek

IP17_sk

Alej kolem
polní cesty

liniový
prvek

88

0.7141

4.4544

Existující

1.5148

Navržený

0.2828

Navržený

IP_es

zvýšení
přírodní
rozmanitosti

0.6055

Existující

Existující

IP_es

zvýšení
přírodní
rozmanitosti
mokřadního
stanoviště a
zlepšení
vodního režimu
krajiny

2.408

plošný
prvek
Existující

IP_es

zvýšení
přírodní
rozmanitosti a
zatravnění a
zlepšení
výsadba menších
vodního režimu
skupin stromů
krajiny, zvýšení
průchodnosti
krajiny

1.9531

IP_es

Obnova
přírodní
rozmanitosti a
zlepšení
ochrany
vodního režimu
krajiny

856

IP_sk

zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a

dub letní, jasany (j. úzkolistý, j. dub letní, jasany (j. úzkolistý, j.
ztepilý), topol bílý, topol černý, ztepilý), topol bílý, topol černý,
jilm vaz, jilm habrolistý
jilm vaz, jilm habrolistý

zatravnění,
s ohledem na
vyhraněné druhy
obojživelníků, ptáků
a vodní
makrovegetace
ponechat biotop
otevřený, bez
dřevinné výsadby
výsadba dřevin a
zatravnění

dub zimní, borovice lesní

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá

dub zimní, borovice lesní

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá

změna hospodaření
a postupná
(maloplošná)
přeměna druhové
skladby s
dub zimní, borovice lesní
následnou
výsadbou do
oplocenek a
vyžínáním náletů
Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

dub letní,dub zimní a další
duby, lípa srdčitá

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá, hloh
obecný, řešetlák počistivý, trnka
obecná, růže šípková, brslen
bradavičnatý
dub zimní, jeřáb
břek, jeřáb muk,
jeřáb oskeruše,
hrušeň, třešeň

Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

IP19_es

IP20_es

Kategorie
prvku

zatravněná
plocha protierozní
funkce

úzký pás
keřů a
stromů

Tvar
prvku

plošný
prvek

liniový
prvek

Stav

Existující

0.0159

Navržený

2.007

Navržený

Navržený
IP21_sk

Alej kolem
polní cesty

IP23_es

Alej kolem
polní cesty

úzký pás
keřů a
stromů

liniový
prvek

liniový
prvek

Navržený

Existující

IP_es

IP_es

obnova
přírodní
rozmanitosti a
zlepšení
kulturního
vzhledu krajiny

IP_sk

zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty

0.0722

0.3853

0.7416

zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty
zlepšení
vodního režimu
krajiny a
ochrany půdy
před erozí

IP_sk

549

337

Cíl opatření

zlepšení
krajiny, zvýšení
její
rozmanitosti a
zlepšení
pohody pro
uživatele polní
cesty

IP_es
Navržený

89

0.1266

liniový
prvek
Existující

IP22_sk

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

zlepšení
vzhledu
krajiny, zvýšení
její přírodní
rozmanitosti

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)
Popis opatření

Základ porostu

Okraje porostu, IP, BK

Výsadba alejí
dub zimní, bříza
bělokorá,
hrušeň, jeřáb
muk

dub zimní, borovice lesní

zatravnění

výsadba dřevin a
zatravnění

dub letní,dub zimní a další
duby, lípa srdčitá

dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý

dub zimní, borovice lesní

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá
jeřáb břek, jeřáb
muk, višeň, jeřáb
oskeruše,
hrušeň, třešeň
dub zimní, bříza
bělokorá,
hrušeň, jeřáb
muk

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

dub zimní, lípa
srdčitá, jeřáb
břek, jeřáb muk,
třešeň, hrušeň

Výsadba alejových
stromů do
zatravněného pásu

výsadba dřevin a
zatravnění

dub letní, jasan
ztepilý, javor
babyka
dub letní, dub zimní a další
duby, lípa srdčitá
dub zimní, borovice lesní

dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý
lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá, višeň
křovištní

Popis návrhu a opatření
Označení
prvku

IP24_es

IP25_es

Kategorie
prvku

úzký pás
keřů a
stromů

úzký pás
keřů a
stromů

Tvar
prvku

liniový
prvek

liniový
prvek

Stav

Existující

Existující

IP26_es

lesík

IP27_es

úzký pás
keřů a
stromů

90

liniový
prvek

0.3407

IP_es

0.2399
IP_es

Navržený

liniový
prvek

Výměra
či délka Určující
prvku
funkce
(ha/m)

Existující

Navržený

Cíl opatření

zachování
protierozní
meze

zlepšení
vzhledu
krajiny, zvýšení
její přírodní
rozmanitosti

Rámcový seznam druhů dřevin pro event. výsadbu (není přesným druhovým
složením)
Popis opatření

výsadba dřevin a
zatravnění

výsadba dřevin a
zatravnění

0.4957

0.5173

0.4553

Základ porostu
dub zimní, lípa srdčitá, javor
babyka, habr obecný, ptačí
zob obecný, dřín obecný,
svída krvavá, řešetlák
počistivý

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, jeřáb břek, jeřáb muk,
javor babyka, dřín obecný, svída
krvavá, ptačí zob obecný, kalina
tušalaj, brslen bradavičnatý

dub letní, dub zimní a další
duby, lípa srdčitá

dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý

dub zimní, borovice lesní

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá, višeň
křovištní

dub letní, dub zimní a další
duby, lípa srdčitá

dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý

dub zimní, borovice lesní

lípa srdčitá, dub zimní, habr
obecný, bříza bělokorá, višeň
křovištní

změna hospodaření
a postupná
(maloplošná)
přeměna druhové
dub letní, dub zimní a další
skladby s
duby, lípa srdčitá
následnou
výsadbou do
oplocenek a
vyžínáním náletů

IP_es

Obnova
přírodní
rozmanitosti

IP_es

zlepšení
vzhledu
výsadba dřevin a
krajiny, zvýšení
zatravnění
její přírodní
rozmanitosti

Okraje porostu, IP, BK

dub letní, dub zimní a další
duby, lípa srdčitá

dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý

dub zimní a další duby, lípa
srdčitá, hloh obecný, řešetlák
počistivý, trnka obecná, růže
šípková, brslen bradavičnatý

Výsadba alejí

5.2.1.1.

Podrobnější popis vymezených biocenter a biokoridorů

LBC_L1 - polní trať „Rybníková“
Lokální biocentrum, minimální velikost 3 ha
Cílovým společenstvem je STG habrojilmové jasenina vyššího stupně.
V současné době neexistuje a na vymezené ploše je orná půda. Lokalita se nachází v nivě potoka
Hruškovice v blízkosti rybníka.
Návrh:
Na ploše je možné vytvořit i menší periodické tůně a sníženiny, které nebudou osázeny dřevinami.
Lokalitu je vhodné rozčlenit na menší plochy a umožnit různorodý vývoj biocentra.
Vhodné druhy dřevin:
javor klen, dub letní, lípa srdčitá, l. velkolistá, habr obecný, jilm habrolistý, jilm vaz, javor babyka, habr
obecný, ptačí zob obecný, dřín obecný, svída krvavá, řešetlák počistivý (i louky) javor
klen,
lípa
srdčitá, l. velkolistá, habr obecný, jilm habrolistý, jilm vaz (i louky), hloh obecný, řešetlák počistivý,
trnka obecná, růže šípková, brslen bradavičnatý
Před založením je třeba zjistit obsah živin v půdě a zohlednit jej při návrhu. Vzhledem k tomu, že
bude LBC zakládáno na orné půdě, je nutné počítat s možností zabuřenění a velkých přírůstků dřevin.
Výsadby je nutné chránit proti okusu lesnickými oplocenkami. Ornou půdu je vhodné zatravnit
výsevem vhodné travní směsi. Druhová směs nemusí obsahovat všechny uvedené taxony. Cílové
(vůdčí) druhy nemusí v porostu početně dominovat již při založení.
LBK_1/1-1/5 - niva potoka Hruškovice
Lokální biokoridor v trase potoka Hruškovice, maximální vzdálenost mezi biocentry 2000 m.
Cílovým společenstvem je STG habrojilmové jasenina vyššího stupně.
V současné době neexistuje. Koryto potoka Hruškovice bylo zcela regulováno a napřímeno.
Břehové porosty jsou omezeny jen na velmi úzký pruh a sestávají se z vrbových a švestkových keřů.
Břehy jsou umělé.
Návrh:
Dle územního plánu bude koryto potoka revitalizováno. K tomu je zapotřebí rozšířit stávající parcelu z
důvodu meandrování koryta. Revitalizací budou velmi výrazně zlepšeny ekologické podmínky
v potoce i jeho nejbližším okolí. Trasa biokoridoru by měla být osázena dřevinami až po provedení
terénních úprav a vytvoření nového koryta v min. šířce 15 m. Zbývající plocha bude sloužit jako
interakční prvek s možností zatravnění regionální luční směsí. Louka může být udržována pravidelným
kosením dle doporučeného managmentu ochrany přírody.
Vhodné druhy dřevin:
Stejně jako u biocentra. Druhová směs nemusí obsahovat všechny uvedené taxony. Cílové (vůdčí)
druhy nemusí v porostu početně dominovat již při založení.
LBK_2 - lokalita u západní hranice katastru
Část trasy lokálního biokoridoru, jehož podstatná část leží na území sousedního katastru. Cílovým
společenstvem jsou STG – doubravy s ptačím zobem a doubravy s ptačím zobem na píscích.
V současné době neexistuje.
Návrh:
Pásová výsadba s keřovým lemem v minimální šířce 15 m. Výsadba bude oplocena, plocha bude
zatravněna.
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Vhodné druhy dřevin:
Stromy: dub zimní, lípa srdčitá, javor babyka, jeřáb břek, jeřáb muk, habr obecný
Keře: ptačí zob obecný, dřín obecný, svída krvavá, řešetlák počistivý, kalina tušalaj, brslen
bradavičnatý, trnka obecná, růže šípková.
Druhová směs nemusí obsahovat všechny uvedené taxony. Cílové (vůdčí) druhy nemusí v porostu
početně dominovat již při založení.
LBK_3 - lokalita u východní hranice katastru
Velmi malá část rasy lokálního biokoridoru, jehož podstatná část leží na území sousedního katastru.
Cílovým společenstvem jsou STG – borové doubravy na píscích.
V současné době neexistuje.
Návrh:
Vzhledem k malé ploše je vhodné celou lokalitu zalesnit. Výsadba bude oplocena, plocha bude
zatravněna.
Vhodné druhy dřevin:
dub zimní, borovice lesní, lípa srdčitá, habr obecný, bříza bělokorá.
Technologie výsadby musí počítat se silně vysýchavou půdou.

5.2.1.2.

Vyhodnocení ekologické stability území

Pro stanovení ekologické stability krajiny byl zvolen indikátor - koeficient ekologické stability (KES)
podle vzorce:
KES = ekologicky stabilní plochy / ekologicky nestabilní plochy
tj. (lesní půda + louky + pastviny + zahrady + ovocné sady + vinice + rybníky + voodní plocha a
7
vodoteče) / (orná půda + chmelnice + zastavěné plochy + ostatní plochy )
Hodnocení vychází z klasifikace vytvořené Ing. I. Míchalem. Vzorec schematicky vyjadřuje poměr
ploch s trvalými ekosystémy k plochám zbavovaným vegetace trvale nebo v každoročních cyklech,
tedy ploch ekologicky stabilních a nestabilních. Tato metoda výpočtu KES je založena na
jednoznačném a konečném zařazení krajinného prvku do skupiny stabilní či nestabilní (dle evidence
kultur v katastru nemovitostí) a nehodnotí konkrétní stav jednotlivých prvků.
Hodnoty KES jsou obecně klasifikovány takto:
do 0,1
0,1 – 0,3
0,3 – 1,0
1,0 – 3, 0
nad 3,0

území s maximálním narušením přírodních struktur
území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur
území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a
vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
vcelku vyvážená krajina
přírodní a přírodě blízká krajina

Dle hodnoty KES lze hodnocená území zařadit ke krajinnému typu:
KES do 0,9
7

krajina plně antropogenizovaná

mimo ostatní plochy se způsobem využití 30 (mez, stráň, úvoz, příkop), 27 (neplodná půda), které
byly zařazeny mezi ekologicky stabilní plochy
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KES 0,9 – 2,9
KES nad 2,9

krajina harmonická
krajina relativně přírodní

Pro získání reálnějšího obrazu byl KES zjišťován na základě zaměření sutečného stavu před a
posléze potenciální KES po realizaci návrhu PSZ (nikoli jen z evidence KN). Na řešeném území
zjištěny následující hodnoty KES:

A) před návrhem PSZ dle KN
2

KES = 514 346 m / 4 143 672 m

2

KES = 0,12
AA) před návrhem PSZ dle skutečného stavu
2

KES = 576 666 m / 4 081 538 m

2

KES = 0,14
B) po návrhu PSZ
2

KES = 608 519 m / 4 049 504 m

2

KES = 0,15
V případě realizace návrhu PSZ by se koeficient ekologické stability území oproti dnešnímu
skutečnému stavu zvýšil nepatrně z 0,14 na 0,15, přičemž tato hodnota v obou případech představuje
plně antropogenizovanou krajinu.

5.2.2. Zajištění realizace ÚSES včetně pěstební péče a údržby
5.2.2.1.

Technologie zakládání biokoridorů a biocenter

Této tématice se Plán ÚSES v rámci KoPú věnuje jen rámcově.
Podrobně je obsahem prováděcích projektů.
Zásady založení především chybějících prvků ÚSES musí respektovat aktuální i trvalé přírodní
podmínky stanoviště s přihlédnutím k ekonomickým nákladům.
Pomalejší a maloplošné rozmanitější postup s maximálním využitím přírodních procesů je
v tomto případě efektivnější (ekologicky i ekonomicky).
Prvky ÚSES jsou zakládány pouze v případě, že neexistují stávající nebo jejich podstatné části,
případně nelze přepokládat, že k tomu společenstvo samovolně a přirozeně směřuje.
V dalším textu jsou popsány především způsoby zakládání ÚSES výsadbou dřevin. Existuje však
celá řada dalších, extenzivních i kombinovaných technik a přístupů k zakládání ÚSES.
Uvedené postupy se využívají především pro zakládání lokálních prvků SES zalesněním. V případě
zakládání větších ploch a obnovy přírodních stanovišť pro rozmanité druhy živočichů, je nutné
v projektu spolupracovat s dalšími odborníky (např. herpetolog, ornitolog, zoolog, hydrobiolog apod.)
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Uspořádání výsadeb
Výsadby, zejména liniového typu, je vhodné členit s ohledem na přirozené postavení jednotlivých
taxonů v přírodě.
Dřeviny ekotonů a porostních plášťů, které jsou schopny existovat na otevřených a exponovaných
stanovištích, je nutné vysazovat opět na okraj porostů. Okraje porostů je proto třeba vytvářet pestré,
bohaté a krajinářsky promyšleně. Především však v souladu s přírodními zákonitostmi lokality.
Vnitřní části porostů mohou tvořit tzv. cílové dřeviny. Jedná se o dřeviny, které jsou vůdčími druhy
potenciální rekonstruované vegetace. Jejich vývoj bývá výrazně pomalejší, a proto jsou vysazovány v
hustším sponu.
Přípravné dřeviny
v případě otevřených stanovišť, kde se dlouhodobě nevyskytoval les a lesní společenstva, je vhodné
upravit přírodní podmínky s využitím tzv. přípravných dřevin. Jedná většinou o rychle rostoucí a
nenáročné druhy, které vytvoří rychleji ochranu cílových dřevin, které se vyvíjejí pod jejich ochranou.
Rozmístění výsadby
Obvyklá je pásová výsadba (spon mezi sazenicemi je menší než mezi řadami). Individuální rozmístění
dřevin - je vhodné v místech, kde se dosazuje do porostů, případně na jejich okraje. Také se používá
tam, kde je málo místa, nebo se záměrně již v počátku podporuje „přírodní vzhled“.
Zajištění výsadeb proti úhynu
Je třeba počítat s přirozeným úhynem, který mohou způsobovat hlodavci, nepříznivé počasí nebo
lesní zvěř. Aby nepřesáhl únosnou míru, je nutné většinu ploch celoplošně dočasně oplotit lesnickou
oplocenkou. Mimo oplocenku je možné vysazovat jen dřeviny, které budou chráněny proti okusu a
oslunění kmene.
Výsadbový materiál
Dřeviny pro výsadby je vhodné získávat zejména z lesnických a krajinářských pěstebních školek.
Rostliny nesmí být přerostlé a vytáhlé, nejvhodnější jsou:
lesnické sazenice výšky max. 60+ s dobrým kořenovým systémem, obalované,1 - 2leté, min. 1x
podřezávané nebo přesazované, síla v krčku musí odpovídat lesnickým normám pro sadbový
materiál. Tento materiál by měl při zakládání ÚSES jednoznačně převládat. Jedná se o technologicky i
ekonomicky nejefektivnější způsob zakládání nových výsadeb i dosadeb.
odrostky a poloodrostky, 2–4leté, min. 1x podřezávané a 1x přesazované je možné využívat jen v
případě, že mají dobrý kořenový systém a jsou dodány s kořenovým balem (obalovaná sadba), jejich
využití by mělo být dobře zdůvodněné a pouze v omezené míře, např. v místech s vysokou vlhkostí
půdy a velkým stupněm zabuřenění.
zahradnicky zapěstované sazenice, nejčastěji KTS (keřový tvar stromů, nebo Pk a Vk (polokmen
a vysokokmen). Minimálně 2x přesazované, s balem. O tyto sazenice je však třeba se mnohem více
pečovat (dodatečná zálivka, ochrana kmene, upevnění proti vyvrácení, řez korunky apod.).
Na sušších stanovištích mladší a menší sazenice většinou tyto dřeviny v průběhu let doženou a často
zde vytvářejí stabilnější stromy.
Keře je vhodnější vysazovat obalované (objem cca 1,5 – 2 l), min. 1x přesazované, sestřižené, aby
se dobře rozvětvily.
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Spon výsadeb
V projektu je nutné respektovat druhové vlastnosti taxonů a vytvářet skupiny jednoho druhu, případně
jen velmi uvážlivě vytvářet smíšené skupiny. Minimální plocha jednoho druhu je dle taxonu a
pěstebního cíle cca 50–100 m2.
Pásovou i individuální výsadbu je vhodné zvýraznit v terénu vytyčovací kolíkem (pásová výsadba vždy
v lomech linie a pokrajích, individuální u každé sazenice). Horní okraj kolíku je vhodné natřít žlutou
barvou, pro rychlejší orientaci při kontrole a vyžínání.
Příprava před výsadbou
Na orné půdě bývá půda zatravněna technickou travní směsí, která potlačí přirozenou zásobu plevelů
v půdě. Na TTP a přírodních stanovištích je vhodné plochy před výsadbou pokosit. Stávající dřeviny je
v každém případě nutné ponechat a respektovat je. Pokud se na stanovišti nachází vzrostlé stromy a
keře, je vhodné je zahrnout do oplocenky.
5.2.2.2.


Pro plnění většiny z uvedených funkcí je vhodné strukturovat cílové společenstvo jako
rozmanitý soubor přírodních biotopů.



Nejčastěji se jedná o liniová společenstva s křovinatým a stromovým patrem, případně
roztroušenými skupinami dřevin. Žádoucí jsou také bylinné a luční okraje nebo pásy
přerušované pásy dřevin.



V případě břehových nebo pobřežních a nivních lokalit je vhodné na okraji ploch vytvářet
polopropustnou bariéru keřů, která zlepšuje zasakování vody a zpomaluje splachování živin a
půdy do vodotečí.



V případě ploch pro ochranu pramenišť a zlepšení retence, je vhodné zatravnit stanovištně
příslušnými druhy a růst dřevin podporovat jen v místě velmi podmáčených nebo velmi
svažitých pozemků. Je-li to možné a vhodné, retence vody se podporuje také vytvářením
zasakovacích prohlubní a periodických tůní.

5.2.2.3.



5.2.2.4.
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Technologie založení interakčních prvků – IP_es

Technologie založení interakčních prvků IP_sk (stromořadí)
Pro aleje a stromořadí je vhodné v blízkosti intravilánu využívat druhy kulturní (ovocné) dále
od intravilánu je možné využít dřeviny vzrůstnější s vysoko nasazenou korunou. Na místech,
která mají vztah k historii obce, je vhodné vysazovat solitéry.
Alejové stromy a stromy ve stromořadí se vysazují na vnější straně určeného pozemku
směrem od komunikace (min.2 m od okraje komunikace a minimálně 3 m od hranice
sousedního pozemku), keře min. 3 m od hranice pozemku, nebo 3 m od komunikace.
Následná péče o založené prvky ÚSES
Nejdůležitějším pracovním úkonem následné péče je včasná, pečlivá a pravidelná
kontrola. Je nezbytné, aby byla prováděna pravidelná pochůzka s okamžitou opravou
oplocenek a jednoduchým zápisem o stavu dřevin. Tímto způsobem se ušetří nejvíce nákladů
a podstatně se zvýší ujímavost i kvalita rostlin.
výsadby je nutné se starat. V počátku (3 roky) je nutná péče především o zajištění
životaschopnosti dřevin. Je potřeba kolem rostlin vyžínat byliny. Vyžínání je třeba provádět
ručně lesnickou kosou nebo pásovou lesní mulčovací sekačkou, aby nedocházelo k
poškození dřevin. Motorové vyžínače nejsou vhodné.
Dále od sazenice je vhodné (zejména na sušších a větrných lokalitách) byliny nekosit a
ponechávat je. Při vyžínání je nutné postupně intenzitu snižovat. Pokud se na ploše objevují
nálety domácích druhů dřevin, je nutné je podpořit ve vývoji (i na úkor vysazovaných sazenic).
Péče v prvních 3 letech bude spočívat v kontrole a opravě oplocenek, dosadbě, zimním
nátěru proti okusu, vyžínání v blízkosti sazenic.






5.2.2.5.







5.2.2.6.



Po zajištění kultur bude prováděna pravidelná kontrola výsadeb, následně bude provedena
cílená prořezávka a další výchova porostů podle zpracovaného plánu péče.
Plán péče je třeba vyhotovit nejpozději na konci 3. roku od založení, kdy je již zřetelný výchozí
stav pro další péči.
Plán péče zpracovává autorizovaná osoba pro odbornost „Zakládání územních systémů
ekologické stability“.
Plán péče má obdobné členění a charakter jako LHP pro lesy zvláštního určení a zpracovává
se na stejnou dobu (10 let).

Následná péče o interakční prvky s ekostabilizační funkcí (IP/ES)
V případě zájmu zvýšení biodiverzity je nutné provádět pravidelné kosení a udržování
nesouvislého dřevinného krytu, zejména v blízkosti tůní, skalek a suchých stanovišť.
V případě vytvoření nebo zachování specifického refugia je nutné respektovat podmínky
cílové skupiny organismů (např. motýli potřebují luční společenstva a určité druhy
hostitelských rostlin apod.).
Pro vytvoření IP, jakožto koridorů postačují souvislé pásy a linie dřevin přirozené skladby, na
okrajích s bylinným lemem. Mohou převažovat křovinaté skupiny s menším podílem stromů.
Není však nutné stromy v jejich vývoji omezovat, ale ponechat jejich šíření volný přirozený
průběh.
Omezování dřevin zmlazováním nebo vyvětvováním se provádí pouze v blízkosti komunikací
nebo v případě, že zarůstají hospodářské plochy. Tyto zásahy je možné provádět periodicky a
současně tak pravidelně získávat palivové dříví nebo materiál pro další zpracování (prutníky).
Detailní způsob řízení a péče o plochy IP navrhne projekt ÚSES nebo jeho dílčích částí.

Následná péče o interakční prvky se společenskou a kulturní funkcí (IP/SK)
stromy v alejích a stromořadích je nutné pečlivě a důsledně pečovat zejména v prvních 10
letech po výsadbě.
V této době je nutné doplňovat uhynulé dřeviny, chránit kmen proti okusu a mechanickému
poškození, zalévat dřeviny v době sucha, aby se vyvíjely rovnoměrně a postupně zvyšovat
průběžný kmen a nasazení koruny.

Výška nasazení koruny je odvislá od druhu provozu na komunikaci. U vzrůstných stromů je možné ji
založit postupně ve 4 m nad zemí i výše. U nižších stromů je možné založit naopak dutou korunu pro
snadnější sběr plodů. Povrch pod stromy je vhodné udržovat zatravněný a kosit 2 - 3x ročně.
V dalších letech se péče zaměřuje především na kosení a odstraňování poškozených a suchých větví.
Pokud byla péče o stromořadí prováděna v počáteční době po výsadbě dobře, jsou náklady na další
péči téměř minimální a tento prvek plní významnou společenskou a kulturní funkcí po dobu 50 i více
let.
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5.2.2.7.

Následná péče o existující prvky ÚSES

Pro zajištění plné funkce ÚSES je nutné vytvořit odborný Plán péče (obdobně jako Plán péče o
chráněná území), který dlouhodobě sleduje a usměrňuje vývoj a existenci všech stávajících i
navrhovaných prvků ÚSES, zejména BC a BK.
1. Největší odbornou pozornost vyžaduje zajištění vhodného managmentu pro stávající cenné
přírodní plochy, které neodpovídají cílovému STG.
Režim péče o tyto plochy je vhodné přizpůsobit ochranářským hlediskům, které sledují
především druhovou a biologickou rozmanitost. Není zde žádoucí umělé zalesňování a
podpora sukcese stromů. Nejcennější plochy není vhodné zařazovat do BK a BC (pokud to je
možné). Jako interakční prvky (IP) je vhodné tyto biotopy pouze monitorovat a zabezpečit
biologicky cenný stav.
2. Velkou pozornost vyžadují i plochy přírodě vzdálené (často hospodářsky nevyužívané,
zarůstající invazními rostlinami s potlačenou, či blokovanou přirozenou sukcesí).
Tyto plochy je nutné efektivně zabezpečit proti dalšímu zhoršování stupně ekologické stability
(umělé zalesňování, úprava vodního režimu a koloběhu látek apod.), včetně technických i
terénních úprav.
3. Plochy, které jsou obhospodařovány jako les, je vhodné po konzultaci s lesními typology
zařadit v novém LHP do ploch s typologickým hospodařením. Pokud je stávající druhová
skladba značně vzdálená přírodnímu stavu (invazní dřeviny, zřetelné znaky degradace a
rozpad porostní struktury apod.) je vhodné připravit ve spolupráci s lesními odborníky Plán
převodu a přeměny, který se stane podkladem pro změnu LHP.
V případě KoPú Skoronice se jedná o akátové lesíky (IP15_es, IP16_es, IP26_es).
Zde je vhodné změnit způsob péče a využít např. tyto poznatky:
Viz článek „Péče o akátové porosty“, Michaela Vítková, Ochrana přírody 6/2011, který se zabývá
přeměnou lesů s vysokým podílem trnovníku akátu zejména v chráněných územích, ale lze je využít
mimo ně.
Způsoby využití a omezení v užívání pozemků ÚSES
V území nejsou registrované VKP (významné krajinné prvky).
Navržený ÚSES má dopad na využití stávajících pozemků. Plochy orné půdy budou zalesněny, plochy
luční budou udržovány extenzivně, bez hnojení. Případné samovolné zmlazování dřevin nebude
z lučních ploch odstraňováno.

97

5.2.3. Naléhavost a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření
Péči a zajištění ochrany je naléhavé zajistit všem stávajícím IP, které jsou zařazeny do KoES, alespoň
ve formě monitoringu.
Biocentra a biokoridory:


Nejnaléhavější prioritou je založení biocentra LBC_L1 a LBK_1/1-1/5 a LBK_2, včetně
revitalizace potoka Hruškovice. Tyto prvky ÚSES je nutné založit a upravit přednostně.



LBK_2 a LBK_3 jsou jen malými částmi prvků, jejichž podstatná část leží v sousedních
katastrech. Proto je nutné jejich založení koordinovat s dalšími obcemi, případně na úrovni
ORP.

Interakční prvky:


Největší prioritu a naléhavost má zakládání IP, které jsou kulturními prvky (aleje a
stromořadí) IP06_11sk, IP21-22_sk. Tyto prvky mají velký společenský efekt a významně
zvýší zájem občanů o úpravy v krajině.

Následovat by mělo zakládání interakčních prvků s ekologicko-stabilizačními funkcemi.
Z hlediska zájmu o rozvoj obce je nezbytné založit prvky: IP1_sk, IP2_sk, IP4_sk, IP5_sk, ale
zejména IP8_sk, IP10_sk a IP14_es.

5.3. Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.3.1. Střety s ochrannými pásmy stávající technické infrastruktury
V území jsou evidované pásma ochrany inženýrských sítí (podzemní i nadzemní vedení). Jejich
ochranná pásma je třeba respektovat.
V tabulce č. 16 jsou vymezené prvky ÚSES hodnoceny z hlediska střetů a podmiňujících předpokladů
Legenda:





Označení prvku
Kategorie prvku
Podmiňující předpoklady/ možné budoucí problémy
Souběh s komunikací

(souběhem se označují případy, kdy liniový prvek bezprostředně navazuje na komunikaci a tvoří s ní
společný funkční prvek
Střet s ochranným pásmem technické infrastruktury
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Tabulka 16: Střety s ochrannými pásmy technické infrastruktury

Označení prvku

zkratka

Kategorie
prvku

popis

Cílové přírodní
společenstvo
(skupina typů
geobiocénů)
český název

Možné budoucí problémy

Souběh s
komunikací

Střet s
ochranným
pásmem
technické
infrastruktury

popis

ano/ne

ano/ne

BIOCENTRA
biocentrum

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

zabuřenění, pro výsadbu je
nutné použít větší sazenice

NE

NE

RBK_161

biokoridor

borové doubravy na
píscích

nepředpokládají se

NE

ANO

LBK_1/1

biokoridor

ANO

ANO

LBK_1/2

biokoridor

ANO

ANO

LBK_1/3

biokoridor

NE

ANO

LBK_1/4

biokoridor

NE

ANO

LBK_1/5

biokoridor

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

LBC_L1
BIOKORIDORY

biokoridor

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
doubravy s ptačím
zobem

LBK_2
doubravy s ptačím
zobem na píscích

výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět z obalovaných
sazenic, v předjaří, menší
smíšené skupiny s keřovým
lemem
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět z obalovaných
sazenic, v předjaří, menší
smíšené skupiny s keřovým
lemem
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět z obalovaných
sazenic, v předjaří, menší
smíšené skupiny s keřovým
lemem

biokoridor

borové doubravy na
píscích

plocha pro
revitalizaci
potoka
plocha pro
revitalizaci
potoka
úzký pás
keřů a
stromů
plocha pro
revitalizaci
potoka

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně
habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

IP05_es

plocha pro
revitalizaci
potoka

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

IP06_sk

Alej kolem
silnice

borové doubravy na
píscích

dlouhodobá odborná péče,
tvarování, zálivka

ANO

ANO

IP07_sk

Alej kolem
polní cesty

borové doubravy na
píscích

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene

ANO

ANO

LBK_3

INTERAKČNÍ PRVKY
IP01_es

IP02_es

IP03_es

IP04_es
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výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
výsadbě musí předcházet
revitalizace koryta a terénní
úpravy
osetí či výsadbě musí
předcházet revitalizace koryta a
terénní úpravy, respektovat OP
kanalizace

Označení prvku

zkratka

Kategorie
prvku

popis

Cílové přírodní
společenstvo
(skupina typů
geobiocénů)

borové doubravy na
píscích
Alej kolem
polní cesty

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

IP09_sk

Alej kolem
polní cesty

borové doubravy na
píscích

IP10_sk

Alej kolem
polní cesty

borové doubravy na
píscích

IP11_es

Alej kolem
polní cesty

borové doubravy na
píscích

IP12_es

Přírodní
louka

březové doubravy
nižšího stupně

IP13_es

Přírodní
louka

IP14_es

Přírodní
vodní
plocha,
periodický
mokřad s
litorálním
pásmem

IP15_es

IP16_es

pás dřevin a
úzký lesík s
protierozní
funkcí

lesík, plocha

Střet s
ochranným
pásmem
technické
infrastruktury

popis

ano/ne

ano/ne

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ruderalizace, zabuřenění - nutná
pravidelné kosení (1x ročně)

NE

ANO

ruderalizace, zabuřenění - nutná
pravidelné kosení (1x ročně)

NE

ANO

NE

ANO

český název

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

IP08_sk

Možné budoucí problémy

Souběh s
komunikací

habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně
habrojilmové
jaseniny nižšího
stupně

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene

ruderalizace, zabuřenění , letní
sucho a úhyn

olšové vrbiny nižšího
vyschnutí plochy
stupně

borové doubravy na
píscích

sucho, úhyn sazenic, zarůstání
invazivním nepůvodním akátem
(víceletá příprava plochy,
chemické odplevelení, zajištěná
výsadba, pravidelné vyžínání

ANO

ANO

borové doubravy na
píscích

sucho, úhyn sazenic, zarůstání
invazivním nepůvodním akátem
(víceletá příprava plochy,
chemické odplevelení, zajištěná
výsadba, pravidelné vyžínání

ANO

NE

sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
(herbicidy, insekticidy)

ANO

ANO

NE

NE

doubravy s ptačím
zobem na píscích
IP17_sk

Alej kolem
polní cesty

borové doubravy na
píscích
borové doubravy na
píscích

IP19_es

zatravněná
plocha protierozní
funkce

borové doubravy na
píscích

sucho, eroze

IP20_es

úzký pás
keřů a
stromů

doubravy s ptačím
zobem na píscích
borové doubravy na
píscích

sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
(herbicidy, insekticidy)

ANO

NE

IP21_sk

Alej kolem
polní cesty

doubravy s ptačím
zobem na píscích

sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a

ANO

ANO
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Označení prvku

zkratka

Kategorie
prvku

popis

Cílové přírodní
společenstvo
(skupina typů
geobiocénů)
český název

borové doubravy na
píscích
doubravy s ptačím
zobem na píscích
IP22_sk

Alej kolem
polní cesty

IP23_es

úzký pás
keřů a
stromů

IP24_es

úzký pás
keřů a
stromů

IP25_es

úzký pás
keřů a
stromů

habrojilmové
jaseniny vyššího
stupně

Možné budoucí problémy

Souběh s
komunikací

Střet s
ochranným
pásmem
technické
infrastruktury

popis

ano/ne

ano/ne

ANO

ANO

sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
(herbicidy, insekticidy)

NE

ANO

nepředpokládají se, stávající
plocha

NE

NE

sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
(herbicidy, insekticidy)

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene, (u stávající ho
IP21 respektovat OP vodovodu)
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene
sucho, úhyn sazenic, výsadbu je
nutné provádět v předjaří a
zajistit dostatečnou zálivku a
tvarování kmene

doubravy s ptačím
zobem na píscích
borové doubravy na
píscích
doubravy s ptačím
zobem
doubravy s ptačím
zobem na píscích
borové doubravy na
píscích
doubravy s ptačím
zobem na píscích
borové doubravy na
píscích

IP26_es

lesík

borové doubravy na
píscích

sucho, úhyn sazenic, zarůstání
invazivním nepůvodním akátem
(víceletá příprava plochy,
chemické odplevelení, zajištěná
výsadba, pravidelné vyžínání

IP27_es

úzký pás
keřů a
stromů

doubravy s ptačím
zobem na píscích

sucho, úhyn dřevin, vliv postřiků
(herbicidy, insekticidy)

5.3.2. Změny kultur pozemků, které jsou součástí ÚSES
Realizací ÚSES dojde ke změně kultur pozemků, které bude finálně upřesněno ve fázi nového
uspořádání pozemků.
Pozemky pro plnění funkce ÚSES budou zařazeny do druhu „ostatní plocha“.
Plochy ÚSES, které jsou v majetku jiných subjektů než obce, je nutno také udržovat v souladu s cíly
ÚSES. Vlastníci pozemku mohou provádět běžnou údržbu pozemků a péči o dřeviny.
Pokud mají plochy ÚSES již charakter lesa, je nutné přizpůsobit hospodaření cílům ÚSES.
Omezení spočívá především:



v omezeném nebo úplném vyloučení chemických přípravků na ochranu lesa
v omezení velkoplošných zásahů a v podpoře druhově i věkově různorodého lesního prostředí

Cílem prvků ÚSES, které jsou vymezeny jako BK a BC, je vytvořit lesní prostředí na základě
typologického hospodaření, tzn. les výběrný. Tyto plochy je možné využívat za přesněji
specifikovaných podmínek pro hospodářské účely. Je však nutné nahradit holosečné způsoby
těžby za výběrný způsob těžby a podporu typologického hospodaření. Doba obmýtí se úměrně
prodlouží.
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5.4. Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a nákladů na
realizaci
Tabulkový přehled je souhrnně uveden v následující kapitole.
Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a nákladů na realizaci
Následující tabulka zahrnuje prvky SES, u kterých jsou navržena opatření, která vyžadují investiční
náklady (dosadby, zatravnění). Náklady vycházejí z „Nákladů obvyklých opatření“, které jsou
publikované na portálu SFŽP. (www.sfzp.cz)
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Tabulka 17: Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP

Označení prvku

Popis umístění,místní
název apod.

Charakter prvku

Výměra (ha/m)

Měrná jednotka

m

Jednotková cena

Cena celkem

tis. Kč

tis. Kč

1 800.00

5 400.54

BIOCENTRA
LBC_L1

Biocentrum
"Rybníková"

Chybějící

3.0003

ha

Celkem biocentra

5 400.54

BIOKORIDORY
RBK_161

Les u Hrubých písků

Existující

0.1855

ha

0.00

0.00

LBK_1/1

potok Hruškovice

Chybějící

0.0863

ha

1 800.00

155.34

LBK_1/2

potok Hruškovice

Chybějící

0.4506

ha

1 800.00

811.08

LBK_1/3

potok Hruškovice

Chybějící

0.4341

ha

1 800.00

781.38

LBK_1/4

potok Hruškovice

Chybějící

0.0997

ha

1 800.00

179.46

LBK_1/5

potok Hruškovice

Chybějící

1.2731

ha

1 800.00

2 291.58

Chybějící

0.8246

ha

1 800.00

1 484.28

Chybějící

0.0677

ha

1 800.00

1 21.86

LBK_2
LBK_3

pole na západních
hranicích katastru
pole na západních
hranicích katastru

Celkem biokoridory

5 824.98

INTERAKČNÍ PRVKY
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IP01_es

u potoka Hruškovice

Navržený

0.755

ha

550.00

415.25

IP02_es

u potoka Hruškovice

Navržený

0.4533

ha

550.00

249.32

IP03_es

kolem příjezdu k rybníku

Existující

0.0262

ha

0.00

0.00

IP04_es

u potoka Hruškovice

Navržený

0.3613

ha

550.00

198.72

IP04_es

u potoka Hruškovice

Existující

0.3542

ha

0.00

0.00

IP05_es

u potoka Hruškovice

Navržený

2.9893

ha

550.00

1 644.12

Označení prvku

Popis umístění,místní
název apod.

Charakter prvku

Výměra (ha/m)

Měrná jednotka

m
IP05_es
IP06_sk
IP07_sk
IP08_sk
IP09_sk

IP10_sk

IP11_es
IP12_es
IP13_es
IP13_es
IP14_es

Jednotková cena

Cena celkem

tis. Kč

tis. Kč

u potoka Hruškovice

Existující

0.6533

ha

0.00

0.00

kolem silnice III/4255 ze
Skoronic do Vlkoše
kolem polní cesty VC03aR za zemědělským
podnikem
kolem polní cesty VC04aR ke křížku
kolem polní cesty VC02-R
ze Skoronic k Vrchním
loukám
kolem polní cesty VC02-R
ze Skoronic k Vrchním
loukám
kolem polní cesty VC02-R
od křížku k Vracovskému
katastru
Vlhké louky v části "V
doubravě"
Hrubé písky, přítok
Písečného rybníka
Hrubé písky, přítok
Písečného rybníka
Jezero poblíž Hrubých
písků

Navržený

861

m

0.20

172.20

Navržený

704

m

0.40

281.60

Navržený

671

m

0.20

134.20

Navržený

531

m

0.40

212.40

Navržený

604

m

0.40

241.60

Navržený

612

m

0.40

244.80

Existující

1.1765

ha

0.00

0.00

Navržený

2.4080

ha

550.00

1 324.40

Existující

0.6055

ha

0.00

0.00

Navržený

0.7141

ha

1 550.00

1 106.86

IP14_es
(v mapě
označeno MOK1)

Jezero poblíž Hrubých
písků

Existující

4.4544

ha

0.00

0.00

IP15_es

pod Dílným kopcem

Existující

1.5148

ha

0.00

0.00

Navržený

0.2828

ha

1 800.00

509.04
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IP16_es

les pod Štajnhýblem

Existující

1.9531

ha

0.00

0.00

IP17_sk

kolem polní cesty k letišti

Navržený

856

m

0.40

342.40

IP17_sk

kolem polní cesty k letišti

Existující

0.0159

ha

0.00

0.00

Označení prvku

Popis umístění,místní
název apod.

Charakter prvku

Výměra (ha/m)

Měrná jednotka

m

Cena celkem

tis. Kč

tis. Kč

pod Přídními hony

Navržený

2.007

ha

37.00

74.26

IP20_es

Štajnhýbl

Navržený

0.1266

ha

1 550.00

196.23

IP21_sk

kolem polní cesty od
stezky Moravská vinná k
vinohradům

Navržený

549

m

0.40

219.60

IP21_es

kolem vinohradů

Existující

0.0722

ha

0.00

0.00

IP22_sk

kolem polní cesty VC07-R

Navržený

337

m

0.40

134.80

Existující

0.3853

ha

0.00

0.00

Navržený

0.7416

ha

1 550.00

1 149.48

IP19_es

IP23_es
IP23_es
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Jednotková cena

mez na severní hranici
katastru
mez na severní hranici
katastru

IP24_es

Za viaduktem

Existující

0.3407

ha

0.00

0.00

IP25_es

mez u Zadních honů

Existující

0.2399

ha

0.00

0.00

IP25_es

mez u Zadních honů

Navržený

0.4957

ha

1 550.00

768.34

IP26_es

bývalá trat u silnice do
Kyjova

Existující

0.5173

ha

0.00

0.00

IP27_es

mez kolem polní cesty

Navržený

0.4553

ha

1 550.00

705.72

Celkem IP

10 325.31

Celkem

21 550 830 Kč
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6. Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení
Následující výměra představuje sumář údajů vycházející z prostorových nároků návrhů jednotlivých
skupin opatření uvedených v předešlých kapitolách dokumentace.

8

Výměra pozemků pro společná zařízení : 35,26 ha
9

Výměra, která přejde spolu se společnými zařízeními do vlastnictví obce : 22,86 ha
10

Výměra, která přejde spolu se společnými zařízeními do vlastnictví jiných osob : 12,40 ha

11

Výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí stát : 3,84 ha
12

Výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí obec : 22,86 ha
13

Výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí ostatní vlastníci půdy : 8,56 ha

Bilance výměr a záborů pozemků potřebných pro uskutečnění navržených opatření jsou odvozeny z
návrhu plánu společných zařízení a může u nich v průběhu projektování Návrhu nového uspořádání
pozemků dojít z momentálně ještě přesně nespecifikovatelných důvodů (např. potřeba zpřístupnit
pozemky atd.) k úpravám a zpřesnění, které se však ve smyslu §9 odst. 6 vyhlášky 545/2002 Sb.
nepovažuje za rozpor vůči návrhu plánu společných zařízení.

8

AGT, VENP a ZMV nejsou součastí započtených výměr.
Jde o výměru, kterou obec již nyní vlastní a poskytne ji pro potřeby PSZ. V souladu s §9, odst. 12 zákona
139/2002 Sb. lze další výměru PSZ do vlastnictví obce převést až po realizaci společného zařízení.
10
Jde o výměru, kt. přejde do vlastnictví státu, případně – na základě vzájemné dohody - do vlastnictví jiných
osob
11
Jde o výměru státní půdy ve správě SPÚ a ÚZSVM v řešeném ObPÚ.
12
Jde o výměru obecní půdy v řešeném ObPÚ.
13
Jde o výměru PSZ, kterou nelze zajistit ze stávajících pozemků obce a státu, tudíž bude muset být zajištěna
pomocí výkupu půdy, ponechána ve vlastnictví soukromých osob apod. Reálně je tato výměra o 1,8 ha menší,
jelikož toto je již zajištěno vlastnictvím SÚS JMK, na jejichž stávajících pozemcích jsou navrženy doprovodné
liniové prvky podél silnic.
9

KoPÚ Skoronice
Plán společných zařízení_ Základní část dokumentace

107

108

7. Přehled nákladů na uskutečnění PSZ
Skupina opatření

Opatření na zpřístupnění pozemků

Navržená opatření
2 HC

8 028,0

11 VC

23 718,5

14 DC

10 860,0

Souhrn zpřístupnění pozemků

Protierozní opatření

Náklady (tisíce Kč)

42 606,5
8 AGT

0,0

1 TTP

4,1

1 SDSO

20,6

4 ZMV

378,6

Souhrn protierozních opatření

403,3

Vodohospodářská opatření

-

0,0

Souhrn vodohospodářských opatření

-

0,0

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP

1 x LBC

5 400,5

6 x LBK

5 825,0

1 x RBK

0,0

27 x IP

10 325,3

Souhrn opatření ŽP
Celkový úhrn nákladů PSZ

21 550,8
65 560 610 Kč

Odhad nákladů odpovídá cenové úrovni roku 2017.
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8. Soupis změn druhů pozemků
Následující přehled shrnuje výměry jednotlivých pozemků, u kterých je navržena změna druhu
pozemků v důsledku návrhu prvků plánu společných zařízení.

Parcela

Výměra m

2

Výměra druhů pozemků
2
m

1.druh pozemku podle KN
2.druh pozemku podle
skutečnosti
3.druh pozemku podle návrhu

2
orná
půda
Celkem

3648439

3
chmel
nice

4

5

vinice

zahrada

6
ovoc.
sad

7
travní
p.

10
lesní
poz

11
vodní
pl.

13
zast.
pl.

14
ostat.pl.

1

31387
02

183421

18348

95526

9509

43016

216

159701

2

31151
95

213044

3186

10572

13963

87184

69

205226

3

29781
10

212413

3154

76485

13792

86988

67

277430

23507

15162

84954

Rozdíl

123770

+

1.2

123770

-

Rozdíl

194976

+

1.3

194976

-

Rozdíl

138117

+

2.3

138117

-

29623
16059
2

4454
15194

631

44168

19041

28992
13708
5

147

32
65913

45525
149

4283

43972

171

196

117729
2
72204

Zpracováno systémem PROLAND (13.26.103766) dne: 16. 2. 2018
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9. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení
Doklady z průběhu zpracovávání návrhu PSZ jsou samostatnou přílohou Základní části dokumentace
PSZ, jejich výčet zahrnuje:
Zápisy z projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců vlastníků v průběhu jeho zpracovávání
1. Zápis z jednání sboru zástupců dne 1. 6. 2017
2. Zápis z jednání sboru zástupců dne 10. 7. 2017
3. Zápis z jednání sboru zástupců dne 11. 10. 2017

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Skoronice ze dne ..................
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10. Grafické přílohy základní části dokumentace PSZ
Mapové přílohy:
G1. Přehledná mapa 1 : 10 000
G2. Mapa průzkumu území 1 : 5 000
G3. Mapa erozního ohrožení - stav 1 : 5 000
G4. Mapa erozního ohrožení - návrh 1 : 5 000
G5. Plán společných zařízení 1: 5 000
Výkresy:
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Detail připojení polní cesty HC02a-R na silnici II/432 (1: 500)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Detail připojení polní cesty VC12 na silnici III/4255 (1: 500)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Detail připojení polní cesty DC15 na silnici II/432 (1: 500)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry při napojení polní cesty HC02a-R (1:1 000)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry při napojení polní cesty VC12 (1:1 000)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry při napojení polní cesty DC15 a S2 (1:1 000)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry S4 (1:1 000)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry S5 a S6 (1:1 000)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry S7 (1:1 000)
HO_Skoronice_PSZ_PCE_Rozhledové poměry S8 (1:1 000)
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PŘÍLOHY
Vzorové řezy prvků ÚSES – biokoridor a interakční prvek
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení Skoronice – Ing. Albert Kmeť, GEON
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