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4.2.7 Spoločné zariadenia a opatrenia – súčasný stav 
 
 
4.2.7.1 Prieskum dopravných pomerov 
 
 
4.2.7.1.1 Úvod 
 
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov upravuje výstavbu, 
užívanie a  ochranu pozemných  komunikácií, práva  a povinnosti  vlastníkov a správcov pozemných 
komunikácií  a ich užívateľov, ako  aj pôsobnosť orgánov štátnej správy  a orgánov štátneho  
odborného  dozoru vo veciach pozemných komunikácií. Pozemné komunikácie sa, podľa dopravného 
významu, určenia a technického vybavenia, delia na: diaľnice (D), cesty pre motorové 
vozidlá/rýchlostné komunikácie (R), štátne cesty I. – III. triedy (C), miestne komunikácie (MK) a 
účelové komunikácie. Poľné a lesné cesty patria k účelovým komunikáciám a zo všetkých líniových 
zariadení a opatrení najvýraznejšie ovplyvňuje organizáciu pôdneho fondu. Okrem dopravnej funkcie 
plnia spolu so svojimi priekopami aj funkciu protieróznej ochrany a spolu s  cestnou  zeleňou 
dotvárajú ráz krajiny. Zo všetkých týchto aspektov je nutné posudzovať existujúcu cestnú sieť 
a uplatniť ju aj pri návrhu novej cestnej siete. 
 
Cestné teleso 
Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso  je ohraničené vonkajšími 
hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou 
oporných múrov, pri  miestnych  komunikáciách  pol  metra  za zvýšenými obrubami chodníkov alebo 
zelených pásov. 

 
 

Obr. č. 4.2.7.1-1 
Priečny rez cestným telesom 

(1 svah výkopu, 2 svah násypu, 3 priekopa, 4 humus a zatrávnenie, 5 výkop, 6 násyp, 7  krajnica, 
8 vozovka, 9 medzník, 10 hranica cestného pozemku, 11 os cestného telesa, 12 pôvodný terén) 

 
 
Pomocné cestné pozemky 
Súčasťou cestného telesa sú aj prípadné pruhy priľahlých pozemkov (pomocné cestné pozemky), ktoré 
slúžia na umiesťovanie nadzemných a podzemných vedení každého druhu. Šírku týchto pruhov  určí 
v medziach vykonávacích  predpisov príslušný cestný správny orgán. 
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Cestná zeleň 
Cestné  správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne na iných 
vhodných  pozemkoch tvoriacich  súčasť diaľnic,  ciest a  miestnych komunikácií (svahy násypov, 
odpočívadlá   a  podobne),  primerane   podľa  miestnych podmienok pestovaná  vhodná cestná zeleň; 
pritom  je potrebné, aby nebola  ohrozovaná bezpečnosť  cestnej premávky  alebo aby  nebolo 
neúmerne  sťažované  použitie  týchto  pozemkov  na  účely  správy diaľnic, ciest alebo miestnych 
komunikácií    alebo   na obhospodarovanie susedných pozemkov. 

Pri   riešení  cestnej  zelene  sa rešpektuje  hľadisko bezpečnosti  cestnej  premávky  pri  jeho 
prerokúvaní  s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia. O umiestňovaní a druhovom zložení 
cestnej zelene a o výrube jej drevín rozhoduje cestný správny orgán po dohode s orgánom životného 
prostredia. 

Vegetáciu, ktorá sa navrhuje za hranicou cestného pozemku (súbežne) označujeme ako 
sprievodnú vegetáciu. Na základe funkčných parametrov môže plniť funkciu buď interakčného prvky 
alebo biokoridoru MÚSES. Je súčasťou ekologických opatrení. 
 
Poľnohospodárska dopravná sieť (PDS) 
Tvoria ju dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie 
poľnohospodárskych komplexov so sieťou pozemných komunikácií. Poľné cesty sú účelové 
komunikácie, ktoré slúžia k doprave na priľahlé pozemky a späť v smere k výrobnému centru. Podľa 
významu sa členia na: 
 Hlavné poľné cesty (označenie P), ktoré sústreďujú dopravu z vedľajších poľných ciest a sú 
napojené na miestne komunikácie alebo štátne cesty III. triedy, výnimočne na II. triedu, plnia funkciu 
protierózneho prvku, doporučujú sa navrhovať ako dvojpruhové alebo ako jednopruhové s výhybňami,  
musia obsahovať kompletné pozdĺžne a priečne odvodnenie – sú súčasťou protieróznej ochrany 
územia, sú vždy spevnené a musia byť celoročne zjazdné. 
 Vedľajšie poľné cesty (prístupové) (označenie Pv), zaisťujú dopravu z priľahlých pozemkov, 
resp. fariem a sú napojené na hlavné poľné cesty, môžu plniť aj funkciu protierózneho prvku, sú vždy 
jednopruhové, prevažne nespevnené ale vždy zatrávnené, výhybne sú doporučené, je možné použiť 
koľajovú úpravu,  v úsekoch s nízkou únosnosťou a na podmáčaných úsekoch sa navrhujú spevnené 
(kombinácia spevnených a nespevnených úsekov), ak nie sú obojstranne napojené na iné cesty, je 
potrebné navrhnúť aj obratisko. 
 Pomocné poľné cesty (doplnkové) (označenie Pp), vytvárajú sezónne, dočasné komunikačné 
prepojenie v rámci pôdnych celkov vlastníka, alebo môžu tvoriť hranicu medzi pozemkami 
niekoľkých vlastníkov, sú vždy jednopruhové, bez odvodnenia a nespevnené, príp. zatrávnené, zjazdné 
sezónne. 
 V pasienkových areáloch (predovšetkým v horských výrobným oblastiach) prichádzajú do 
úvahy aj priehonové cesty (Pr), ktoré sa využívajú na presun zvierat medzi výrobným strediskom 
(farmou), resp. letnými prístreškami a pasienkovým plochami. 
 
Lesná dopravná sieť (LDS) 
Tvoria ju dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie lesných 
komplexov so sieťou pozemných komunikácií na dopravu dreva a iných produktov z lesa, na prepravu 
osôb a materiálu v súvislosti s hospodárením v lese, prípadne na iné ciele; súčasťou lesnej dopravnej 
siete sú aj lesné sklady, odvozné miesta a pristávacie vrtuľníkové plochy, dopravné a lanové dráhy a 
zariadenia, šmyky a rizne z rôznych materiálov, funkčné lesné železničky a vodné cesty. Lesné cesty 
sú účelové komunikácie určené na dopravu dreva, osôb, materiálu, na prejazd špeciálnych vozidiel 
(požiarna, zdravotná služba), ale môžu slúžiť aj na iné ciele; majú vybudované zemné teleso a aspoň 
jednoduché odvodnenie. Podľa významu sa členia na: 

Lesné cesty 1. triedy (označenie 1L) – odvozné cesty umožňujúce svojím priestorovým 
usporiadaním a technickou vybavenosťou celoročnú prevádzku návrhovým vozidlám. Cesty sú 
vybavené vozovkou z rôznych stavebných materiálov a odvodňovacími zariadeniami. Minimálna šírka 
jazdného pruhu je 3,0 m, voľná šírka koruny cesty minimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon 
nivelety cesty je 10 %, v extrémnych horských polohách na niektorých úsekoch najviac 12 %. 

Lesné cesty 2. triedy (označenie 2L), – vývozné cesty umožňujúce svojím priestorovým 
usporiadaním a nevyhnutnou technickou vybavenosťou aspoň sezónnu prevádzku návrhovým 
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vozidlám. Povrch cesty sa odporúča podľa únosnosti podložných zemín vybaviť prevádzkovým 
spevnením alebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchom a odvodňovacími zariadeniami. Na 
únosných podložiach môžu byť cesty aj bez prevádzkového spevnenia. Minimálna šírka jazdného 
pruhu je 3,0 m, voľná šírka cesty minimálne 4,0 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty závisí 
od morfológie terénu, od druhu podložných zemín, ich únosnosti a druhu spevnenia povrchu, nemá 
však presiahnuť  hodnotu 12 %. 

Lesné cesty 3. triedy (označenie 3L), – lesné približovacie cesty slúžiace na vývoz a 
približovanie dreva zjazdné pre traktory, špeciálne vývozné a približovacie prostriedky. V priaznivých 
podmienkach je možný odvoz dreva. Minimálna voľná šírka cesty je 4,0 m. Obmedzujúcim faktorom 
je pozdĺžny sklon, únosnosť podložných zemín a ich náchylnosť na eróziu. Povrch môže byť 
vybavený prevádzkovým spevnením, čiastočným prevádzkovým spevnením alebo je bez spevnenia. 
Technická vybavenosť je obmedzená len na prípadné spevnenie povrchu, zlepšenie podložia a na 
nevyhnutné odvodnenie. 

    Technologické komunikácie a zariadenia – dočasné približovacie komunikácie a zariadenia, 
technologické zariadenia a dopravné trasy a linky, ktoré slúžia na vyťahovanie a približovanie 
vyťaženého dreva z porastu alebo časti porastu. Povrch je vždy nespevnený, spravidla sa neodstraňuje 
ani vrchná organická vrstva. Zemné práce sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch. Celková 
šírka cesty je minimálne 1,5 m; bez technickej vybavenosti alebo len s minimálnou technickou 
vybavenosťou (napr. odvodnenie), keď sa ryhy po traktoroch a erózne ryhy zahádžu zvyškami po 
ťažbe; patria sem všetky ostatné nižšie druhy komunikačných zariadení nezaradené do vyšších tried, 
ostatné účelové dopravné zariadenia dotvárajúce LDS ktoré plnia špecifické funkcie a požiadavky. 
 
 
 
4.2.7.1.2 Posúdenie existujúcich dopravných sietí poľných a lesných 

ciest v nadväznosti na železničnú, cestnú, príp. leteckú a  vodnú 
dopravu 

 
Cieľom prieskumu dopravného systému v obvode pozemkových úprav je zistiť súčasný stav 
poľnohospodárskej a lesnej cestnej siete v nadväznosti na železničnú, cestnú príp. vodnú a leteckú 
sieť.  
 
 
Železničná doprava 
 
Zákon č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov ustanovuje základné pojmy kategórie železničných dráh podľa technických 
podmienok na: železničné, električkové, trolejbusové, lanové, ozubnicové a špeciálne, ktoré slúžia na 
zabezpečenie dopravných potrieb obce – podzemné dráhy (metro). Z hľadiska účelu a významu sa 
železničné dráhy členia na: 

• celoštátne dráhy (slúžia celoštátnej verejnej železničnej doprave a medzinárodnej 
doprave), 

• regionálne dráhy (majú miestny význam, sú zaústené do celoštátnej alebo inej regionálnej 
dráhy), 

• vlečky, ktoré slúžia vlastným prepravným potrebám prevádzkovateľa alebo iného subjektu 
na základe zmluvy. 

V obvode pozemkových úprav charakterizujeme existujúcu železničnú sieť z hľadiska účelu 
a významu (celoštátne dráhy, regionálne dráhy a vlečky)22

                                                      
22 http://www.zsr.sk/, http://www.zssk.sk/sk/mapa-zeleznicnej-siete, http://www.zscargo.sk/sk/, Územný generel cestnej dopravy SR,  
Operačný program Doprava na roky 2007-2013,  

 a smerového určenia (spojnice obcí, miest). 
Zisťujeme kríženie, stav železničných priecestí, nadchodov a podchodov, dopravné značenie, 
rozhľadové podmienky a pod. v súvislosti s existujúcou, navrhovanou sieťou poľných ciest, príp. 
s odtokovými pomermi v území. 
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Označovanie dráh sa uvádza v zmysle Registra tratí podľa číslovania Železníc Slovenskej 
republiky (ŽSR). Napr. železnica/traťový úsek 141 a pod. 

 
 

Cestná doprava 
 
V obvode projektu pozemkových úprav charakterizujeme existujúcu cestnú sieť z hľadiska účelu 
a významu. Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
sa pozemné komunikácie rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia 
delia na: diaľnice (D), cesty pre motorové vozidlá (R), štátne cesty  I. – III. triedy (C) a miestne 
komunikácie (MK)23

Označenie cestných komunikácií (D, R, C) v obvode projektu pozemkových úprav sa realizuje 
v zmysle ich platného/existujúceho označovania. Diaľnice sa označujú veľkým písmenom „D“ 
v spojení s jednomiestnym číslom 1 – 9. (Privádzače ako ich súčasti označujeme písmenom „PD“ 
v spojení s číslami 1 – 99).  Cesty pre motorové vozidlá/rýchlostné cesty sa označujú veľkým 
písmenom „R“ v spojení jednomiestnym číslom 1 – 9. (Privádzače ako ich súčasti označujeme 
písmenom „PR“ v spojení s číslami 1 – 99). Cesty I. triedy sa označujú číslami 1 – 99 (spravidla 
dvojmiestnymi od 10 - 99). Cesty II. triedy sa označujú trojmiestnymi číslami 100 – 999. (spravidla od 
500 - 999). Cesty III. triedy sa označujú štvormiestnymi až šestmiestnymi číslami 1000 – 999999. 
Napr. rýchlostná komunikácia – R1, diaľnica – D1, štátne cesty – C

. Charakterizujeme ju z hľadiska prepojenia obcí/smerovanie cestných trás. 
Zisťujeme technické parametre, kríženie, stav cestných objektov, dopravné značenie, rozhľadové 
podmienky a pod. v súvislosti s existujúcou, event. navrhovanou sieťou poľných ciest, príp. 
s odtokovými pomermi v území.  

I-61, CII-519, CIII

Označenie objektov sa realizuje jednotne systémom 01/MK-1(RP). 01 znamená poradie 
objektu od počiatočného staničenia, MK-1 je označenie druhu cestnej komunikácie a jej poradie, (PR) 
bližšie popisuje typ cestného objektu, napr. priepust. Príklad označuje prvý objekt  na miestnej 
komunikácii a jedná sa o priepust. 

-51829. Miestne 
komunikácie označujeme skratkou MK s uvedením poradia (napr. MK-1). 

 
 
Letecká doprava 
 
Ak v záujmovom území prichádza do úvahy tento spôsob dopravy, charakterizujú sa podmienky jej 
súčasného (kategória, súčasná výkonnosť, ochranné pásma) využitia a výhľadového rozvoja (v súlade 
s koncepciou riešenia civilnej leteckej prepravy v rámci vnútroštátnej leteckej siete SR), 
zakomponovaného do ÚPN-VUC. Zoznam katastrálnych území obcí podliehajúcich vplyvu letísk je 
dostupný na internetovej stránke24

 

. V prípade zvyšovania výkonnosti a modernizácie letiska je 
predpoklad väčších zásahov do územia (zmeny druhov pozemkov, záber pôdy) a stanovené ochranné 
pásma letiska ovplyvnia využitie priestoru, čo je pre riešenie pozemkových úprav dôležité.  

 
Vodná doprava, Prístavy 
 
Vodná doprava je obmedzená prírodnými podmienkami. Jej podiel na dopravnom trhu je ešte menší a 
sústreďuje sa v Bratislavskom a Nitrianskom kraji (medzinárodný koridor VII – Dunaj a prvá časť 
Vážskej vodnej cesty s prístavmi v Bratislave, Komárne, Štúrove a Šali). Vnútroštátna riečna doprava 
sa v súčasnosti vykonáva na monitorovaných vodných cestách (rieky Dunaj, Váh a Bodrog – celková 
dĺžka 256 km). Na základe zákona č. 575/2001 o organizácii vládnych aktivít a organizácií ústrednej 
štátnej správy bola zodpovednosť za starostlivosť o vodné cesty, ich výstavbu a údržbu zverená 
Ministerstvu pôdohospodárstva SR. Infraštruktúra prístavov spadá do pôsobnosti Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Pripravované splavnenie a prevádzkovanie Vážskej cesty až po 

                                                      
23 http://www.ssc.sk/user/view_page.php?page_id=455, http://www.ndsas.sk/,  
24 http://www.caa.sk/slovak/pasma/pdf/pasmo-letiska.pdf 
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Žilinu bude vyžadovať okrem iných plôch aj plochy na plánované prístavy v Kolárove, v Šali, v 
Seredi, v Hlohovci, v Piešťanoch, v Novom Meste n/Váhom, v Trenčíne, v Púchove, v Považskej 
Bystrici a v Žiline (Územný generel cestnej dopravy SR, KURS 2001, Ministerstvo životného 
prostredia SR, Bratislava, Aurex s.r.o. Bratislava, 2003). 
 V prípade katastrálnych území ktorých sa tieto dopravné línie a plochy dotýkajú, je potrebné 
vyhodnotiť a graficky zakresliť súčasný stav (intenzita, potrebné územné opatrenia) a zároveň 
poukázať na výhľadové požiadavky, stavebné úpravy a zariadenia. 
 
 
 
4.2.7.1.3 Stanovenie kategórií existujúcich poľných a lesných ciest 
 
Existujúce poľné a lesné cesty na základe svojich parametrov rozčleníme do kategórií. V celej dĺžke 
trasy cesty je potrebné vyhodnotiť charakter cestného telesa, t. j. šírka koruny, pri spevnených cestách 
zloženie a technický stav konštrukčnej vrstvy, krajnice, spádové a smerové pomery. 
 
 
Poľné cesty 
Poľné cesty sa charakterizujú zlomkom obsahujúcim v čitateli písomný znak označujúci poľnú cestu 
(P) a voľnú šírku koruny poľnej cesty v metroch, v menovateli je návrhová rýchlosť v km/h (napr. P 
4,5/30). 
 
Tab. č. 4.2.7.1-1: Poľné cesty zaraďujeme do kategórii na základe ON 73 6118. 

Poľné cesty  
(členenie podľa ON 73 6118) 

hlavné 
P 

vedľajšie (prístupové) 
Pv 

doplnkové 
(pomocné) 

Pp 
dvojpruhové  jednopruhové  jednopruhové jednopruhové 

P 7,0/60 
P 6,5/50 
P 6,0/40 

P 5,0/30 
P 4,5/30 
P 4,0/30 

P 4,5/30 
P 4,0/30 
P 3,5/30 

Pp 3,5/30 
Pp 3,0/30 

 
Pri hlavných poľných cestách dvojpruhových je potrebné overiť či spĺňajú doporučenú šírku krajnice 
2 x 0,50 m. Pri hlavných poľných cestách jednopruhových sa odporúča šírka koruny 4,00 až 4,50 m, z 
toho šírka vozovky 3,00 až 3,50 m a šírka krajníc 2 x 0,50 m. Pri vedľajších poľných cestách 
jednopruhových sa odporúča šírka koruny 4 m, z toho šírka krajníc 2 x 0,50 m. Doplnkové poľné cesty 
sú spravidla bez krajníc. 
 
Priehonové cesty rozdeľujeme na hlavné a vedľajšie. Uvažuje sa so šírkami cesty: 
hlavné priehonové cesty: 

• 10-12 m / 100 ks dospelý HD, 
• 8-10 m / 100 ks jalovice, 
• 6-8 m / 200 ks výkrm HD, 
• 12-15 m / 1000 ks ovce, 

vedľajšie priehonové cesty: 
• 6-8 m / 100 ks dospelý HD, 
• 6 m / 100 ks jalovice, 

 
 
Lesné cesty 
Lesné cesty sa označujú číselným a písmenovým znakom charakterizujúcim dopravnú dôležitosť cesty 
a za pomlčkou zlomkom charakterizujúcim priestorové usporiadanie cesty. Číselný znak označuje 
triedu cesty, písmový znak L značí, že ide o lesné cesty a účelové zariadenia (napr. 1L-4,0/30) 
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Tab. č. 4.2.7.1-2: Lesné cesty zaraďujeme do kategórii na základe STN 73 6108 
Lesné cesty 

(členenie podľa STN 73 6108) 
primárna sieť (trvalá) sekundárna sieť (trvalá) 

1L – 7,5/60 
1L – 5,0/40 
1L – 4,5/30 
1L – 4,0/30 

2L – 5,0/30 
2L – 4,5/30 
2L – 4,0/30 
3L – 4,5/15 
3L – 4,5/15 

Z 
TPC 

Každá lesná cesta má mať podľa možnosti v čo najväčšej dĺžke charakteristické znaky. Ak cesta aspoň 
jedným svojim technickým parametrom nespĺňa podmienky zatriedenia do príslušnej triedy 
a kategórie, preradí sa do nižšej triedy. Podrobná kategorizácia a označenie komunikácií a účelových 
zariadení lesnej dopravnej siete podľa STN 73 6108 zobrazuje príloha 4.13. 
 
 
 
4.2.7.1.4 Označenie existujúcej siete poľných a lesných ciest na účely 

pozemkových úprav 
 

Označenie poľných a lesných ciest obvode projektu sa realizuje jednotným systémom. Na základe 
zaradenia poľnej a lesnej cesty do kategórií použijeme na označenie cesty príslušnú skratku pre danú 
kategóriu. Sieť existujúcich poľných ciest potom číslujeme postupne od stanoveného začiatku v smere 
chodu hodinových ručičiek bez ohľadu na kategóriu. Číslo poslednej poľnej cesty nám určí celkový 
počet existujúcich poľných ciest v obvode projektu pozemkových úprav.  Číslo poslednej lesnej cesty 
nám určí celkový počet poľných ciest v obvode projektu pozemkových úprav.  Napr. poľné cesty 
číslujeme: P-1, Pv-2, Pp-3, P-4, P-5 (prípadne Pr-6) atď., lesné cesty číslujeme 1L-1, 2L-2, 1L-3, Z-4, 
3L-5 atď. 

Označenie objektov sa realizuje jednotne systémom 01/P-1(BR). 01 znamená poradie objektu 
od počiatočného staničenia, P-1 je označenie druhu cestnej komunikácie – hlavná poľná cesta a jej 
poradie, (BR) bližšie popisuje typ cestného objektu, napr. brod. Príklad označuje prvý objekt  na 
hlavnej poľnej ceste a jedná sa o brod.  
 
Označenie sprievodných objektov ciest: 
hospodársky nájazd – HN, hospodársky zjazd s rúrovým (rámovým, doskovým, klenutým) priepustom 
– HZ, rúrový (rámový, doskový, klenutý) priepust  – PR, označenie mostu  – M, nadcestia, podcestia – 
NADC, PODC, estakády –ES, lávky – LA, podchody – POD, tunely – TU, oporné, zárubné 
a obkladové múry – MUR, tarasy – TA, priecestia – PRIEC, prievozy – PRIEV, brody – BR, galérie – 
GA. Účelové zariadenia lesných ciest popisuje príloha 4.13. 
 
 
 
4.2.7.1.5 Posúdenie súčasného dopravného systému z hľadiska jeho 

funkcie (kategória cesty, intenzita/hustota, technický stav) 
 

Posúdenie intenzity poľnohospodárskeho dopravného systému 
V rámci posúdenia sa rieši rozbor súčasnej aj predpokladanej hospodárskej činnosti pre stanovenie 
počiatočných parametrov pre trasy a konštrukciu poľných ciest (výhľadových intenzít). K tomu je 
potrebné: 

• zistiť prevládajúci typ poľnohospodárskej činnosti (rastlinná výroba, rastlinná a živočíšna 
výroba alebo len živočíšna výroba), 

• zhodnotiť potreby účelového prepojenia jednotlivých pozemkov s hospodárskymi 
objektmi a ich vzájomné prepojenie v nadväznosti na plán rozvoja štátnych ciest,  
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• zistiť účel existujúcich poľných ciest (prepojenie medzi obcami, náväznosť na lesnú 
cestnú sieť, sprístupnenie poľných tratí, vodohospodárskych objektov, lokalít s ťažbou 
nerastov, záhradkárskych osád, a. i.). 

 
Pri predbežnom určovaní kategórie cestnej komunikácie treba posúdiť, či vyhovuje požiadavkám 
terajších a výhľadových intenzít v príslušných dopravných podmienkach. 
 
Druh poľnej cesty sa určí na základe intenzity poľnohospodárskej dopravy. Intenzita 
poľnohospodárskej dopravy sa vypočíta na základe dopravno-technického výpočtu, ktorý vychádza zo 
stanovenia výkonnosti (kapacity) komunikácie a výhľadovej intenzity poľnohospodárskej dopravy 
počas maximálneho zaťaženia komunikácie a ich vzájomného porovnania. Kapacita jednotlivých 
poľných ciest vyjadrená jednotkovými poľnohospodárskymi vozidlami – JPV v závislosti od 
kategórie. 
 Intenzita poľnohospodárskej dopravy na poľnej ceste závisí predovšetkým od veľkosti zvoznej 
oblasti cesty a priemerného množstva prepravy z 1 ha a určuje sa v čase maximálneho zaťaženia 
(dopravnej špičky) na základe potrebného počtu prejazdov JPV-deň. Priemerný koeficient intenzity 
poľnohospodárskej dopravy na l ha poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých výrobných typoch: 
kukuričný výrobný typ – 0,187 JPV-deň, repný výrobný typ – 0,206 JPV-deň,  zemiakársky výrobný typ 
– 0,168 JPV-deň a horský výrobný typ – 0,131 JPV-deň

 Intenzita poľnohospodárskej dopravy na danej poľnej ceste sa potom vypočíta ako súčin 
výmery danej zvoznej oblasti cesty a príslušného koeficienta intenzity pre daný výrobný typ. Pri voľbe 
príslušnej kategórie poľnej cesty platí, aby kapacita poľnej cesty bola vždy vyššia ako intenzita 
poľnohospodárskej dopravy na posudzovanej poľnej ceste. 

. 

 
Tab. č. 4.2.7.1-3: Druh poľnej cesty a intenzity poľnohospodárskej dopravy 

Poľné cesty 
hlavné  vedľajšie (prístupové) doplnkové  

(pomocné) 
dvojpruhové jednopruhové jednopruhové jednopruhové 

kategória 
poľnej cesty 

kapacita 
poľnej 
cesty 

JPV

kategória 
poľnej cesty 

-deň 

kapacita 
poľnej 
cesty 

JPV

kategória 
poľnej cesty 

-deň 

kapacita 
poľnej 
cesty 

JPV

kategória 
poľnej cesty 

-deň 

kapacita 
poľnej 
cesty 

JPV
P 7,0/60 

-deň 

P 6,5/50 
P 6,0/40 

600 
500 
500 

P 5,0/30 
P 4,5/30 
P 4,0/30 

 
250 

P 4,5/30 
P 4,0/30 
P 3,5/30 

 
50 

Pp 3,5/30 
Pp 3,0/30 

 
20 

zvozná oblasť 
 500 ha a viac 

stredné dopravné 
zaťaženie 

zvozná oblasť  
100-500 ha 

stredné dopravné 
zaťaženie 

zvozná oblasť  
50-200 ha 

ľahké dopravné 
zaťaženie 

zvozná oblasť  
do 100 ha 

veľmi ľahké dopravné 
zaťaženie 

 
Orientačné posúdenie intenzity lesného dopravného systému 
Trasa lesných ciest má podchytiť čo najväčšiu plochu lesa a musí plne vyhovovať smerovým 
a sklonovým požiadavkám. Trasy 1. a 2. triedy sa posudzujú z podkladov lesného hospodárskeho 
plánu na základe optimalizácie lesnej dopravnej siete. Lesné cesty 3. triedy a technologické 
komunikácie a zariadenia sa posudzujú v nadväznosti na technologickú podstatu pracovísk 
a optimalizáciu sprístupnenia. Posúdenie hustoty/intenzity lesnej dopravnej siete je potrebné 
konzultovať s príslušnými správcami (resp. vlastníkmi) lesných pozemkov a príslušných obvodným 
lesným úradom. 
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4.2.7.1.6 Posúdenie technického stavu, únosnosti, kapacita, funkčnosť 
sprievodných objektov 

 
Vyhodnotí sa stav sprievodných objektov v zmysle STN 73 6100 Názvoslovie pozemných 
komunikácií. Popíše sa ich technický stav, únosnosť, kapacita a funkčnosť a odporučí sa možná 
náprava (modernizácia, rekonštrukcia, oprava a pod.) existujúceho stavu. Vyhodnotí sa stav vybavenia 
pozemných komunikácií (bezpečnostné zariadenia, dopravné značky a pod.). 
 
Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. 
Podľa povahy objektu sa rozlišujú: mosty (STN 73 6200), nadcestia, podcestia, priepusty (STN 73 
6200), estakády (STN 73 6200), lávky (STN 73 6200), podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové 
múry, tarasy, priecestia, prievozy, brody (STN 73 6512) a galérie. 
 

 
 

4.2.7.1.7 Posúdenie súčasného dopravného systému z pohľadu 
funkcie protieróznej, krajinotvornej 

 
Vyhodnotí sa spôsob odvodnenia cestného telesa a priľahlých objektov, pričom je potrebné sledovať aj 
zaústenie do recipientov. 

Poľné cesty a cestná zeleň dotvára ráz krajiny a zvyšuje biodiverzitu územia. Posúdi sa 
zdravotný stav cestnej zelene. Odporučí sa rez resp. prerezávka drevín a kríkov tvoriacich cestnú zeleň 
vzhľadom na zistené skutočnosti. 

 
 
 

4.2.7.1.8 Vyhodnotenie pohybu chodcov, turistov, cyklistov  
 
Územie sa vyhodnotí vzhľadom na rekreačný potenciál. Popíšu sa vychádzkové a turistické trasy, 
náučné chodníčky, cyklotrasy, historické trasy, rekreačná jazda na koňoch a konských poťahoch 
(hipoturistika) a pod. 

Už pri analýze súčasného stavu sa snažíme o predbežné vyhľadanie vhodných trás v teréne pre 
návrh nových ciest a ich polyfunkčné zameranie (doprava, protierózna ochrana, tvorba krajiny, odvod 
povrchových vôd, minimálne strety s povrchovým a podzemným vedením, cykloturistika, 
autoturistika a pod.). 
 
 
 
4.2.7.1.9 Vyhodnotenie a súhrnné bilancie súčasného stavu 

komunikačných zariadení a opatrení 
 
Charakterizujeme výsledky terénneho prieskumu v zmysle uvedených kapitol. Označenie a detailné 
zaradenie a popis komunikačných zariadení a opatrení spolu so sprievodnými objektmi v obvode 
pozemkových úprav odporúčame spracovať pre každé zariadenie a opatrenie zvlášť. Vhodné je 
doplniť popisovanú cestu a objekty fotodokumentáciou. Grafický prehľad poľných a lesných ciest 
v obvode projektu v súlade s písomnou časťou a dohodnutým označovaním spracujeme v účelovej 
mape A_UM-7: Prieskum dopravných pomerov. 

Sumárnu bilanciu existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu 
odporúčame na záver uviesť aj tabuľkovou formou. 
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Tab. č. 4.2.7.1-4: Sumárna bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode 
projektu  
 
Poľné cesty: 

Označenie 
cesty 

Kategória 
poľnej cesty 

kryt 

Dĺžka 
cesty 
[m] 

Plocha 
[m2

Cestné objekty 
] (označenie) 

Sprievodná 
vegetácia 
áno/nie 

Odvodnenie 
áno/nie 

Pv-1 3,00/30 
štrková 

200 845 01/Pv-1(HZ) 
02/Pv-1(M) 

áno nie 

  ∑ ∑    
 
Lesné cesty: 

Označenie 
cesty 

Kategória 
lesnej cesty 

kryt 

Dĺžka 
cesty 
[m] 

Plocha 
[m2

Cestné objekty 
] (označenie) 

Sprievodná 
vegetácia 
áno/nie 

Odvodnenie 
áno/nie 

1L-1 4,50/30 
štrková 

200 845 01/1L-1(HZ) 
02/1L-1(M) 

nie nie 

  ∑ ∑    
 
Formát grafických výstupov: 
Názov účelovej mapy Formát výstupu 

grid vektor PDF georeferencovaný obrázok 
(TIF, resp. JPEG) 

A_UM-7: Prieskum dopravných pomerov   áno áno 
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