
ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 421 

MODELOVÝ PŘÍKLAD VÝPOČTU VÝŠE ŠKODY (MAJETKOVÉ ÚJMY) NA 

VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCI LESA, KTERÁ VZNIKLA NÁSLEDKEM 

ZRYCHLENÉHO ODTOKU POVRCHOVÝCH VOD Z POVODÍ 

MODEL EXAMPLE CALCULATION OF THE DAMAGES (PROPERTY DAMAGE) 

ON FOREST WATER FEATURE THAT WAS DUE ACCELERATED DRAIN 

SURFACE WATER FROM THE CATCHMENT AREA 

Petr Bureš
103

  

ABSTRAKT: 

    Předmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku 

stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace např. staveb sjezdovek, 

zimních sportovních areálů nebo dopravních liniových staveb. Modelový příklad výpočtu řeší 

následující návrhovou situaci: 

   V důsledku odlesnění došlo k snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlení odtoku 

povrchových a podzemních vod z dotčeného území. Změna vodních poměrů na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa dotčených stavební činnosti má za následek poškození 

vodohospodářské funkce lesa, která se projevuje znemožněním přirozené retenční schopnosti 

lesního ekosystému vázat vodu v krajině. Náhrada škody je stanovena výpočtem na 

modelovém příkladu, kde je nákladovým způsobem provedeno ocenění zřízení retenční 

(ochranné) nádrže, která svým náhradním technickým řešením kompenzuje negativní dopad 

změn vodních poměrů v krajině.  

ABSTRACT: 

    The subject of this paper is a model example of calculating damage (property damage) 

water on the forest, which was part of the territory due to deforestation 

due to construction activities. It is a problem of designing and realization such as 

construction ski slopes, winter sport facilities or transport line structures.Model calculation 

example addresses the following design situation: 

   As a result of deforestation has been reduced retention capacity and faster runoff 

surface water and groundwater from the affected area. Changing water conditions on land 

designated for forestry is concerned construction activity has resulted in water damage to the 

function of the forest, which is reflected in restraint of natural retention capacity of forest 

ecosystems to bind water in the landscape. Compensation is determined by calculating a 

model example, where the cost a manner valuation setting up the retention (defense) 

reservoir, whose alternative technical solution compensates the negative impact of changes in 

water regime in the landscape. 
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1 ÚVOD 

      Odlesnění v krajině, které může nastat např. při umísťování a realizaci zimních 

sportovních areálů (sjezdovek) nebo staveb dopravní infrastruktury (dálnice) neznamená 

vznik škody pouze na lesním porostu a odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale 

také na vodohospodářském významu lesa, který svou vodohospodářskou funkcí významně 

ovlivňuje hydrické poměry v krajině.  Dá se konstatovat, že les vykonává v krajině 

vodohospodářskou službu, která má nezadatelný význam v životě společnosti. 

      Vodohospodářská funkce (služba) lesa v hydrologickém cyklu dokáže ovlivnit stav 

povrchových vod, zásobu a jakost podzemních vod, objem vod vyvěrajících na zemský 

povrch a ve svém důsledku klimatickou rovnováhu na Zemi. Zároveň změna hydrických 

poměrů na dotčených lesních pozemcích má dopad přímo na vlastníka lesa ve smyslu potřeby 

dalších finančních prostředků na pěstění, zajištění a ochrany lesní kultury.  

      Stávající platný legislativní předpis vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu 

výše újmy nebo škody způsobené na lesích řeší pouze majetkovou újmu (škodu) pouze na 

lesním porostu a pozemku určeného pro plnění funkcí lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní 

mimo-produkční funkce, které ztrátou lesa nenávratně mizí.  

     Motivujícím podnětem vzniku toho příspěvku je autorovo téma disertační práce, které řeší 

v rámci doktorského studia, jehož cílem je návrh metody výpočtu majetkové újmy na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb. 

Autor zpracoval návrh metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, 

který prezentuje v příspěvku na modelovém příkladu. 

2 BLOKOVÉ SCHÉMA NAVRHOVANÉ METODY VÝPOČTU 

     Hlavní a dílčí uzlové body navrhované metody výpočtu majetkové újmy na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb 

jsou prezentovány na následujícím strukturovaném blokovém schématu. 

     Navržena metoda výpočtu na základě detekce příčiny vzniku škody, posouzení míry 

poškození je založena na principu ocenění technického řešení-stavby, která odstraní nebo 

zmírní dopad škody. Jedná se o nákladový způsob ocenění věcné hodnoty (časové ceny) 

stavby, která odstraní nebo zmírní následek škody, včetně ocenění všech ostatních 

souvisejících nákladů, které jsou spojeny s uvedením věci k stavu odstraňující dopad škody. 

    Jedním z výsledků navržené metody bude určení možných rizikových jevů poškozující 

vodohospodářskou funkcí lesa při stavebních činnostech jako významného preventivního 

kritéria pro posouzení vlastní újmy a jejímu předcházení.  

    Věcná hodnota stavby (časová cena stavby), která odstraní nebo zmírní dopad škody je 

určena nákladovým způsobem ocenění použitím podrobného položkového rozpočtu. 

Jednotlivé položky výkazu výměr jsou oceněny cenovými položkami – cenovými 

normativami cenové soustavy ÚRS Praha a.s.. Ostatní související náklady spojené s přípravou 

a realizací stavby jsou oceněny cenou obvyklou (obecnou). Obvyklá (obecná) cena související 

služeb potřebných k realizaci stavby je stanovena porovnávacím způsobem ocenění při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 423 

 

Obr. 1 – Strukturované blokové schéma hlavních a dílčích uzlových bodů navrhované 

metody výpočtu majetkové újmy (Bureš, P. 2011). 

Fig. 1 – Structured block diagram of the main and sub-nodes of the proposed method of 

calculating property damage (Bureš, P. 2011). 
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3 ZADÁNÍ A NÁVRHOVÁ SITUACE (UZLOVÝ BOD U. 1) 

       Modelový příklad výpočtu řeší následující návrhovou situaci: 

       V důsledku odlesnění došlo k snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlení odtoku 

povrchových a podzemních vod z dotčeného území. Změna vodních poměrů na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa dotčených stavební činností má za následek poškození 

vodohospodářské funkce lesa, která se projevuje znemožněním přirozené retenční schopnosti 

lesního ekosystému vázat vodu v krajině. Náhrada škody je stanovena výpočtem na 

modelovém příkladu, kde je nákladovým způsobem provedeno ocenění zřízení retenční 

(ochranné) nádrže, která svým náhradním technickým řešením kompenzuje negativní dopad 

změn vodních poměrů v krajině.  

4 DETEKCE PŘÍČINY VZNIKU MAJETKOVÉ ÚJMY (UZLOVÝ BOD 

U. 2) 

      Příčina vzniku majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa pro návrhovou 

modelovou situaci je přímo detekována samotným odstraněním porostu. Pro plošný dosah 

změněných hydrických poměrů na okolní porosty se použije přímé měření stromových 

jedinců metodami funkční přístrojové diagnostiky. Metody funkční přístrojové diagnostiky 

jsou součástí metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (contact flora assessment „CFA“), 

která je jednou ze sedmi subsystémů oboru Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld). 

Využití přístrojové diagnostiky má nezastupitelný význam při přiblížení se exaktnosti v rámci 

výpočtu výše újmy týkající se stromů a porostů dotčených stavbou na pozemcích určených 

pro plnění funkcí lesa. 

5 POSOUZENÍ MÍRY POŠKOZENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE 

(SLUŽBY) LESA (UZLOVÝ BOD U. 3) 

       Řešená návrhová situace spadá do oblasti rizikových jevů, které způsobují škody nejen na 

povrchových vodách, tak také na podzemních vodách v přímé souvislosti se stavební činností. 

Jedná se o následek rizikového jevu spojeného se zrychlením odtoku z povodí, snížení 

retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu a se změnou celkové zásoby podzemní 

vody. Dle svého charakteru se dá předmětný rizikový jev zatřídit mezi rizikové jevy lokální, 

trvalé vyšší intenzity působení, které je souborem technických opatření možné eliminovat 

dopad škody. Z pohledů časového se jedná o rizikový jev, který vznikl již v rámci návrhu 

stavby. Současně jsou vydána stanoviska dotčených orgánů a organizací k nápravě vzniklé 

újmy. Součástí posouzení jsou stanoviska dotčených vlastníků nemovitostí, správců majetků a 

provozovatelů. 

6 URČENÍ STRUKTURY VÝPOČTU MAJETKOVÉ ÚJMY (UZLOVÝ 

BOD U. 4) 

6.1 Technický návrh (dílčí uzlový bod U. 4.1) 

         Na základě vzniku škody, detekce příčiny vzniku majetkové újmy, posouzení míry 

poškození vodohospodářské funkce (služby) lesa, včetně koordinace požadavků dotčených 

stran (vlastník a správce lesního pozemku, vlastník a provozovatel stavby) je pro tento 

modelový příklad přijato následující technické opatření, které povede k náhradnímu 

technickému řešení zřízením retenční (ochranné) nádrže, jež kompenzuje negativní dopad 

změn vodních poměrů v krajině.  
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Parametry navržené retenční nádrže: 

 retenční (ochranný) objem malé vodní nádrže (MVN)- 36 000m
3
 

 plocha zátopy – 1,2ha 

 max. hloubka-3,0m 

 délka hráze - 60m  

 šířka koruny hráze -3,5m 

 typ hráze: sypaná, homogenní s návodním lícem těsnění 

 hrázová výpust s regulátorem odtoku DN600 

 bezpečností přeliv MVN 

 tlakové výpustné potrubí DN600 do recipientu v délce 10m 

Výkresová část navržené retenční nádrže: 

 

Obr. 2 – Konstrukce sypané (zemní) homogenní hráze retenční nádrže (orig.). 

Fig. 2 – Construction of sprinkled (natural) homogeneous dam retention reservoir (orig.). 
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Obr. 3 – Pohled na hráz, hrázovou výpusť a bezpečnostní přeliv retenční nádrže (orig.). 

Fig. 3 – View of the dam, dam drain end safety overflow retention reservoir (orig.). 

6.2 Ekonomické vyjádření (dílčí uzlový bod U. 4.2) 

        Vlastní ocenění škody na vodohospodářské funkci lesa na základě detekce příčiny 

vzniku škody, posouzení míry poškození je založeno na principu ocenění technického řešení-

stavby, která odstraní nebo zmírní dopad škody a je strukturálně rozděleno na hlavní a 

vedlejší náklady.  Jedná se o nákladový způsob ocenění věcné hodnoty (časové ceny) stavby, 

která odstraní nebo zmírní následek škody, včetně ocenění všech ostatních souvisejících 

nákladů, které jsou spojeny s uvedením věci k stavu odstraňující dopad škody. 

        Věcná hodnota stavby (časová cena stavby), která odstraní nebo zmírní dopad škody je 

určena nákladovým způsobem ocenění použitím podrobného položkového rozpočtu. 

Jednotlivé položky výkazu výměr jsou oceněny cenovými položkami – jednotkovými cenami 

stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové hladině. Ostatní 

související náklady spojené s přípravou a realizací stavby jsou oceněny cenou obvyklou 

(obecnou). Obvyklá (obecná) cena související služeb potřebných k realizaci stavby je 

stanovena porovnávacím způsobem ocenění při poskytování stejné nebo obdobné služby 

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.  

       Položkový rozpočet stavby ochranné retenční nádrže je uveden na obrázku č. 4, č. 5, č. 6. 

7 OCENĚNÍ VŠECH HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ NA 

ODSTRANĚNÍ ŠKODY (UZLOVÝ BOD U. 5) 

       Věcná hodnota stavby (časová cena) je stanovena podrobným položkovým rozpočtem dle 

cenové soustavy a kalkulačního vzorce ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové hladině. Podkladem 

pro zpracování položkového rozpočtu je podrobný výkaz výměr stavebních prací a použitého 

materiálu. Do výpočtu nejsou zahrnuty náklady, které jsou spojeny s umístěním stavby 

z důvodu, že tyto náklady závisí především na výběru zhotovitele, který realizuje předmět 

plnění.  
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Obr. 4 – Položkový rozpočet – část I. (orig.). 

Fig. 4 – Construction budget – part I. (orig.). 
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Obr. 5 – Položkový rozpočet – část II. (orig.). 

Fig. 5 – Construction budget – part II. (orig.). 
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Obr. 6 – Položkový rozpočet – část III. (orig.). 

Fig. 6 – Construction budget – part III. (orig.). 
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8 VÝSLEDNÁ SYNTÉZA MAJETKOVÉ ÚJMY (UZLOVÝ BOD U. 6) 

8.1 Výsledná syntéza majetkové újmy vyjádřená rekapitulovanou cenou nákladů (dílčí 

uzlový bod U. 6.1) 

Tab. 1 – Rekapitulace vypočtené ceny majetkové újmy (orig.). 

Tab. 1 – The recapitulation calculated prices of property damage (orig.). 

                           REKAPITULACE CENY NÁKLADŮ NA ODSTRANĚNÍ MAJETKOVÉ ÚJMY 

Hlavní náklady – věcná hodnota stavby (cena časová) 

Cena dle položkového rozpočtu část I.; část II.; část III.  3 692 452,- Kč 

Vedlejší náklady – cena obvyklá (obecná) 

Přístrojová diagnostika, hydrogeologický průzkum       62 000,- Kč 

Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPPS      280 000,- Kč 

Inženýrská činnost        35 600,- Kč 

CENA CELKEM MAJETKOVÉ ÚJMY (BEZ DPH)                                                               4 070 052,- Kč 

         Návrhová metoda ocenění majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa stanovila 

výpočtem celkovou výši škody v částce 4 070 052,- Kč bez DPH. 

8.2 Výsledné určení možného rizikového jevu na vodohospodářské funkci (službě) lesa 

při stavebních činnostech jako významného preventivního kritéria pro závěrečné 

vyhodnocení vlastní újmy a jejímu preventivnímu předcházení (dílčí uzlový bod U. 

6.2) 

        Řešená majetková újma spadá do oblasti následků rizikových jevů, které způsobují 

škody nejen na povrchových vodách, tak také na podzemních vodách v přímé souvislosti se 

stavební činností. Jedná se o následek rizikového jevu spojeného se zrychlením odtoku 

z povodí, snížení retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu a se změnou celkové 

zásoby podzemní vody. Dle svého charakteru se dá předmětný rizikový jev zatřídit mezi 

rizikové jevy lokální, trvalé vyšší intenzity působení, které je souborem technických opatření 

možné eliminovat dopad škody. 

9 ZÁVĚR 

      Smyslem navržené metody výpočtu majetkové újmy není generovat zisk poškozenému, 

ale poškozenému dát finanční prostředky pro odstranění nebo zmírnění škody na 

vodohospodářské funkci lesa, kterou les bezesporu plní.  

      Závěrem se dá konstatovat, že navržená metoda výpočtu má smysl, pokud finanční 

prostředky z oceněné škody se použijí zpětně na stavby vodohospodářského významu, které 

vrátí do krajiny to, co bylo poškozeno nebo zničeno následkem negativní stavební činností. 

Stavební činnost patří vedle emisního zatížení z průmyslu k nejvýznamnějším antropogenním 

vlivům, které dokážou výrazně ovlivnit lesní ekosystém jak na lokální úrovni, tak také na 

úrovni krajinných celků. Navržená metoda výpočtu majetkové újmy je předmětem disertační 

práce autora v rámci studia doktorského studijního programu na Ústavu soudního inženýrství 

Vysokého učení technického v Brně. 
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