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PRAKTICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY VODNÍHO 

TOKU NA LESNÍCH POZEMCÍCH JAKO PROTIKLAD MOŽNÉ ŠKODY NA 

MAJETKU VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POVODNÍ 

A PRACTICAL EXAMPLE OF AWARDS WATER TREATMENT WATER FLOW 

ON FOREST LAND AS   OPPOSED TO POSSIBLE DAMAGE TO PROPERTY 

RESULTING FROM FLOODS  

Petr Bureš
72

  

ABSTRAKT:  

       Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění 

vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na 

majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění přírodě blízkého 

protipovodňového opatření na vodním toku v extravilánu s následným cílem porovnání 

vyčíslených investičních nákladů stavby s potencionální škodou na nemovitém majetku, která 

by vznikla následkem povodňového průtoku (povodňové vlny) v intravilánu obce. Zde prosím 

uveďte abstrakt článku v českém nebo slovenském jazyce. 

      Článek pojednává o možnosti využití extravilánu, lesních pozemků s údolní nivou k zvýšení 

retenční schopnosti krajiny, posílení vodohospodářské funkce lesa, zvýšení zásoby podzemní 

vody a její využitelnosti pro lesní ekosystémy a tím následně přispět k posílení aktivní 

protipovodňové ochrany intravilánu obcí situovaných v zájmovém povodí vodního toku.  

Aktivní přístup řešení publikované problematiky v povodí může vést k výraznému snížení nebo 

omezeni na minimum škod na nemovitém majetku při povodňových průtocích v obcích. 

ABSTRACT:  

     Object and purpose of the published post titled "A practical example of awards water 

treatment water flow on forest land as opposed to possible damage to property resulting from 

floods," is to design and appreciation of nature nearby flood protection measures the water 

flow in extraregion community with subsequent comparison to figures of the investment costs 

of building potential damage to real property which resulted from the flood flow (flood wave) 

in the urban community. 

     The article discusses the possibility of using extraregion, forest land in the valley cheese to 

increase the retention capacity of the landscape, water features enhance the forest, increasing 

supplies of underground water and its relevance for forest ecosystems, and consequently 

contribute to the strengthening of flood protection active urban communities located in the 

catchment area pet stream. Active approach in solving the problems published in the 

watershed can lead to significant reduction or minimized damage to real property during 

flood flows in the municipalities. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

vodní tok, lesní pozemek, povodí, ocenění škody, údolní niva, přírodě blízká protipovodňová 

opatření, škoda na majetku, povodňový průtok, povodňová vlna, břehové porosty 
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 Úvod  1

       Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění 

vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na 

majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění přírodě blízkého 

protipovodňového opatření na vodním toku v extravilánu s následným cílem porovnání 

vyčíslených investičních nákladů stavby s potencionální škodou na nemovitém majetku, která 

by vznikla následkem povodňového průtoku (povodňové vlny) v intravilánu obce. 

      Článek pojednává o možnosti využití extravilánu, lesních pozemků s údolní nivou 

k zvýšení retenční schopnosti krajiny, posílení vodohospodářské funkce lesa, zvýšení zásoby 

podzemní vody a její využitelnosti pro lesní ekosystémy a tím následně přispět k posílení 

aktivní protipovodňové ochrany intravilánu obcí situovaných v zájmovém povodí vodního 

toku.  Aktivní přístup řešení publikované problematiky v povodí může vést k výraznému 

snížení nebo omezeni na minimum škod na nemovitém majetku při povodňových průtocích 

v obcích. 

      Protipovodňová ochrana navržena na principu přírodě blízkých protipovodňových 

opatření spočívá ve využití údolní (potoční) nivy: 

 K návrhu meandrovitého tvaru koryta vodního toku s toulavou kynetou, který dokáže 

přenést běžné průtoky a zároveň umožní ekologickou funkci vodního toku. 

 K řízenému rozlivu povodňových průtoků v údolní nivě, kde voda nezpůsobí škody. 

 K obnově břehových porostů v profilu údolní nivy, které mají především stabilizační 

účinek. 

      Autor tímto publikovaným příspěvkem plynule navazuje na již publikované příspěvky 

s touto problematikou v rámci řešení tématu disertační práce s názvem „Výpočet výše 

majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací vodohospodářských staveb“, kterou 

autor zpracovává v rámci svého doktorského studia na Ústavu soudního inženýrství  VUT  

v Brně. 

 Technický popis návrhu protipovodňové úpravy vodního toku 2

2.1 Technický popis návrhu  

     Revitalizace stávajícího odvodňovacího antropogenního tvaru koryta vodního toku 

v údolní nivě je navržena dle technických zásad přírodě blízkých protipovodňových opatření 

s využitím stávající údolní nivy. 

     Revitalizace vodního toku je soubor činností vedoucích k obnovení nebo k nápravě 

přirozených funkcí člověkem poškozeného ekosystémů vodního toku s důrazem na 

významnost vodního toku jako významného krajinného prvku. Cílem revitalizace vodního 

toku je náprava režimu proudění toku a částí jejich povodí s obnovou doprovodných 

původních břehových porostů. Současně významem revitalizace je zvýšení estetické hodnoty 

krajiny. 

2.2 Technické parametry návrhu vodohospodářské úpravy koryta vodního toku:  

 Délka navržené úpravy:  1 km 
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 Šířka údolní nivy: 30m 

 Průměrný podélný sklon údolní nivy: 10‰ 

 Návrh úpravy:  

Vytvoření přírodě blízkého meandrovitého tvaru koryta vodního toku v prostoru 

údolní nivy. Tvar koryta má složený lichoběžníkový tvar s toulavou kynetou. Toulavá 

kyneta je dimenzovaná na M-denní průtok Q 355d.  Návrhový průtok umožní plnit 

především ekologickou funkci vodního toku (existence fauny a flory). Vlastní koryto 

je dimenzováno na 10-letou vodu (N-letý průtok) Q 10. Údolní niva má kapacitu 

řízeného rozlivu na 100-letý průtok Q100, který nepůsobí škody na okolních 

porostech.  Sklon svahů složeného tvaru navrženého koryta vodního toku je 1 : 1,5. 

Šířka profilu v koruně je 4,5m. Hloubka profilu je do 1,0m. Hloubka kynety je do 

0,3m. Plocha průřezu složeného profilu vodního toku S je 3,16m2. Obvod průřezu 

složeného profilu je 9,89m. Stabilizace dna koryta a stěn je provedena vegetačním 

opevněním tj. drnem a osetím svahů travní směsí.  Dno koryta je stabilizováno 

příčným stabilizačním prahem ze srubové kulatiny prům. do 200mm, z tvrdého dřeva 

po úsecích cca 15,0m. Pata svahu stěn koryta je opevněna kamennou rovnaninou 

z tříděného lomového kameniva.    

 Obnova břehových porostů v šířce údolní nivy. Pro obnovu břehových porostů budou 

využity dřeviny snášející rozliv vody a vysokou hladinu podzemní vody. 

2.3 Technické výhody navrženého revitalizačního opatření na vodním toku. 

 Řízený rozliv povodňového průtoku v prostoru údolní nivy. 

 Snížení kulminačního průtoku v intravilánu obcí. 

 Snížení účinku povodňové vlny v intravilánu obcí. 

 Snížení rychlosti proudění a tečného napětí proudu v korytě vodního toku. 

 Zlepšení splaveninového režimu vodního toku. 

 Zlepšení vodního biotopu pro vodní faunu a flóru. 

 Zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

 Posílení vodohospodářské funkce lesa. 

 Zvýšení zásoby podzemní vody v extravilánu. 

 Pozitivní ovlivnění jakosti podzemních vod. 

 Zvýšení dostupnosti podzemní vody pro kořenový systém dřevin lesních a krajinných 

ekosystémů a tím posílení přirozené obranyschopnosti dřevin proti škůdcům.  

Pozitivní vliv na zdravotní stav dřevin. 

 Posílení funkce krajinotvorné, estetické a vodohospodářské. 
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2.4 Grafická část prezentace návrhu revitalizace 

 

Obrázek č. 1 – Ukázka návrhu vodohospodářské úpravy revitalizace vodního toku (orig.)  

         Picture No. 1  – Sample design water treatment revitalization water flow (orig.) 

 

                             Obrázek č. 8 – Původní přímý tvar koryta vodního toku před revitalizací 

(orig.) 

                 Picture No. 2 – The existing direct form the watercourse channel before 

revitalization (orig.) 
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Obrázek č. 3 – Příčný řez údolní nivou s navrženou revitalizací vodního toku (orig.)   

  Picture No. 3 – Cross section of the valley cheese with the proposed revitalization of the 

water flow (orig.) 

 Ocenění navržené protipovodňové úpravy vodního toku 3

      Navržená vodohospodářská úprava přírodě blízkých protipovodňových opatření na 

vodním toku je oceněna nákladovým způsobem ocenění stavebních prací na základě 

položkového rozpočtu v ceníkové soustavě ÚRS Praha a.s.. (Ústav racionalizace ve 

stavebnictví). Kalkulace je provedena na 1km  úpravy vodního toku přírodě blízkých 

protipovodňových opatření. Vlastní ocenění protipovodňové úpravy vodního toku je 

strukturálně rozděleno na hlavní a přímé vedlejší náklady. Přičemž hlavní náklady jsou 

spojené s vlastní realizací revitalizace stávajícího koryta vodního toku, včetně obnovy 

břehových porostů. Náklady jsou stanoveny položkovým rozpočtem na základě výkazu výměr 

a jednotkových cen stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS v cenové hladině r. 2011. Mezi 

přímé vedlejší náklady jsou zahrnuty ty, které jsou spojené s požadovanými 

průzkumy, projektovou přípravou vodohospodářské stavby, včetně nezbytné inženýrské 

činnosti. Směrné jednotkové ceny stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS jsou 

kalkulovány na základě kalkulačního vzorce pro každou položku zvlášť. Pro výpočet je 

použita cenová úroveň CÚ z roku 2011.  Kvantitativní a kvalitativní podmínky použitých 

ceníkových položek jsou ověřeny a souhlasí s oceňovanou skutečností návrhové modelové 

situace. Celková cena stavby je stanovena na základě součtu jednotlivých oceněných položek 

výkazu výměr podle jednotkových směrných cen stavebních prací. Do výpočtu nejsou 
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zahrnuty náklady, které jsou spojeny s umístěním stavby z důvodu, že tyto náklady závisí 

především na výběru zhotovitele, který realizuje předmět plnění. Například se jedná o 

náklady, které jsou spojené s dojezdovou vzdáleností zhotovitele. Celková cena je vypočtena 

bez daně z přidané hodnoty. Položkový rozpočet realizace stavby je uveden níže postupně na 

obrázku č. 4; č. 5; č. 6. 
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Obrázek č. 4 – Položkový rozpočet zemních prací revitalizace vodního toku (orig.)               

Picture No. 4 – Itemized budget earthworks revitalization water flow (orig.) 

 

Obrázek č. 5 – Položkový rozpočet povrchových úprav terénu a obnovy vegetačního 

doprovodu vodního toku (orig.)  

    Picture No. 5 – Itemized budget finishes the terrain and vegetation recovery 

accompanied by water flux (orig.) 
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 Obrázek č. 6 – Položkový rozpočet ostatních  nákladů spojených s realizaci stavby (orig.)  

Picture No. 6 – Itemized budget of other costs associated with implementation(orig.) 

  

     Tabulka č. 1 – Celková rekapitulace nákladů stavby (orig.)  

      Table No. 1 – The total construction cost recapitulation (orig.) 

                                      REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY 

Hlavní náklady 

Cena dle položkového rozpočtu část I.; část II.; část III.  3 924 600,- Kč 

Vedlejší přímé náklady 

Hydrogeologický průzkum, hydrobiologický průzkum, biologické hodnocení       62 000,- Kč 

Dendrologický průzkum        15 000,- Kč 

Hydrologické údaje povrchových vod z ČHMÚ          8 600,- Kč 

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

Inženýrská činnost        35 600,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH                                                                                                       4 325 800,- Kč 

 Potencionální škoda na majetku vzniklá následkem povodní v intravilánu 4
obce 

Příklad škody na majetku je ukázkově řešen na obci do 2 tis. obyvatel, kde nastala škoda 

v důsledku povodňové vlny na vodoteči, která prochází středem obce. 
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Je odhadnuta potencionální škoda v následujícím modelovém rozsahu: 

 10 x poškození RD (ve stupni poškození od 10% do 100%) průměrná cena RD  je 

2 500 000,- Kč. 

 Poškozená technická infrastruktura obce (kanalizace, ústřední ČOV, sítě nadzemního 

vedení, komunikace (ve stupni poškození 10%, 20%, 30%). 

Tabulka č. 2 – Kalkulace potencionální škody následkem povodní v obci (orig.)  

Table No. 2 – Calculation of the potential damage due to floods in the village (orig.) 

Kalkulace potencionální škody vzniklé na nemovitostech a vodohospodářské 

infrastruktuře následkem povodní v obci 

Místo:  Průměrná obec ČR do 2 tis. obyvatel 

Průměrná cena RD (Kč):  2 500 000,.Kč 

Počet poškozených domů v obci:  12RD 

Modelová situace poškození nemovitostí v důsledku povodní 

Stupeň poškození % 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Počet poškozených 

RD povodní (ks) 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Škoda na 1 ks nemov.  

RD (tis. Kč) 

250 

tis. 

500 

tis. 

750 

tis. 

1 000 

tis. 

1 250 

tis. 

1 500

 tis. 

1750 

tis. 

2 000 

tis. 

2 250 

tis. 

2 500 

tis. 

Škoda na 12 ks 

nemov.  RD (mil. Kč) 
3mil  6mil 9mil 12mil 15mil 18mil 21mil 24mil 27mil 30 mil 

 

Vodohospodářská infrastruktura obce (kanalizace, ČOV, vodovod) 

Celková cena vodohospodářské infrastruktury obce 20 mil. Kč 

Modelová situace poškození vodohospodářské infrastruktury v důsledku povodní 

Stupeň poškození % 10% 20% 30% 

Škoda na vodohospodářské infrastruktuře obce: vodovod, 

kanalizace, čistírna odpadních vod ČOV, vodovod (Kč) 
1 000 000,- 

Kč 

2 000 000,- 

Kč 

3 000 000,- 

Kč 

 Závěr  5

       Na tomto příkladu bylo cílem ukázat a porovnat potenciální škodu na majetku v přímém 

důsledku povodní s náklady vynaloženými na preventivní protipovodňová opatření na vodním 

toku. Náklady stavby na provedení revitalizace vodního toku v řešeném modelovém příkladě 

dosahují ceny do 20% škody vzniklé následkem povodní v předmětné obci do 2 tis. obyvatel. 

      Lze konstatovat závěrem, že aktivní přístup řešení protipovodňové ochrany obcí, lze řešit 

a výrazně omezit následky škod v důsledků povodní například realizací přírodě blízkých 

protipovodňových opatření na vodních tocích, které se nacházejí na lesních pozemcích. 

Zároveň uvedená protipovodňová opatření mají velký význam jak z hlediska hydrologie, 

udržení vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti krajiny a lesních ekosystémů a 
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v neposlední řadě posílení velmi významné mimoprodukční funkce lesa, což je funkce 

vodohospodářská. Uvedené skutečnosti mají využití v soudně-znalecké praxi v rámci 

posuzování jednotlivých kauzalit. 

      Motivujícím podnětem pro vznik a publikování tohoto příspěvku je autorovo téma 

disertační práce „Výpočet výše majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací 

vodohospodářských staveb“, které autor zpracovává v rámci doktorského studia oboru 

Soudního inženýrství na ÚSI VUT v Brně. Zároveň tímto příspěvkem autor navazuje na již 

publikované téma příspěvku „Rizika škod na vodohospodářských funkcích lesa při stavebních 

činnostech”, které bylo autorem publikováno na XX. mezinárodní vědecké konferenci 

soudního inženýrství v Brně, v lednu 2011. 
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