15. PO¤IZOVACÍ NÁKLADY
REVITALIZAâNÍCH STAVEB
Pﬁi posuzování zámûrÛ revitalizaãních staveb hrají náklady v˘znamnou roli. Pomûr mezi dosahovan˘mi efekty a náklady by mûl b˘t co
nejpﬁíznivûj‰í. KaÏd˘ revitalizaãní pﬁípad má svoje zvlá‰tnosti a ‰ablonovité srovnávání mÛÏe b˘t obtíÏné, pﬁesto se posuzování nákladÛ
neobejde bez obecn˘ch mûﬁítek, kter˘mi jsou mûrné náklady investiãní náklady na mûﬁitelnou jednotku díla.
Nepﬁimûﬁenû velké náklady ãasto odhalují zámûr pochybn˘
po stránce koncepãní, technické i krajináﬁské. Posouzení
nákladÛ je dÛleÏit˘m nástrojem, pomáhajícím vyh˘bat se
nevhodn˘m zámûrÛm.

15.1 Podélné revitalizace potokÛ a niv
Srovnávací mûrnou hodnotou jsou náklady (z poloÏky celkové investiãní náklady) na bûÏn˘ metr
(bm) koryta, resp. nivy. Vzhledem k tomu, Ïe zvlnûním se mÛÏe samotné koryto v˘znamnû prodlouÏit, je vhodné jako základní údaj odvozovat náklady na bm nivy nebo koryta pﬁed revitalizací, a jako
doplÀkov˘ údaj náklady na bm nového koryta. Jednotlivé konkrétní pﬁípady se li‰í velikostí a v˘chozím charakterem revitalizovaného toku, rozsahem navazujících opatﬁení v nivû, a tak je vhodné ke
specifick˘m nákladÛm uvádût základní informace o rozsahu díla.
Pro pﬁedstavu o nákladech uvádíme údaje nûkolika uskuteãnûn˘ch revitalizaãních akcí, které
byly pﬁíznivû hodnoceny jak z hlediska nákladÛ, tak revitalizaãního efektu:
1. Hloubení malokapacitního koryta, nahrazujícího drenáÏní hlavníky
Region Vysoãina, provádûní 2000 - 2001. Po otevﬁení hlavníkÛ, jehoÏ náklady jsou mimo toto hodnocení, bylo v travnatém terénu pastviny ruãnû r˘ãem hloubeno mírnû zvlnûné koryto, pﬁíãn˘ profil na
dva r˘ãe vedle sebe. Materiál se ruãnû rozhazuje do okolní plochy. Rozsah díla v místû v ﬁádu stovek
metrÛ koryta. Náklady cca 50 Kã na bm nového koryta.
2. Revitalizace nivy podhorského potoka
JiÏní âechy, provádûní 1998 - 2000. Potok o bûÏn˘ch prÛtocích v jednotkách (v horní ãásti revitalizovaného úseku) aÏ desítkách l/s probíhal pastvinami v upraveném korytû, opevnûném polovegetaãními tvárnicemi. Tvárnice byly odstranûny, vût‰ina trati starého koryta zasypána, ãást promûnûna
v kaskádovité tÛnû. PﬁeváÏnû v rostlém terénu vyhloubeno nové, pﬁirozenû mírnû zvlnûné koryto
kapacity do Q1, pevnûné kamenem a drnem. Rozsáhlé v˘sadby dﬁevin, v dolní ãásti vyhloubeny
dvû vût‰í tÛnû s pﬁelivy z kamene. Celková délka revitalizace cca 3 km. Náklady v‰ech proveden˘ch opatﬁení cca 1.900 Kã na bm nivy.
3. Revitalizace nivy potoka ve vrchovinû
Stﬁední âechy, provádûní 2000 - 2001. Akce navazující na rekonstrukci rybníka. Potok o bûÏn˘ch
prÛtocích kolem 10 l/s probíhal pﬁed revitalizací v upraveném, tvárnicemi opevnûném korytû vlhkou, neobhospodaﬁovanou nivou. Regulované koryto bylo na délce cca 300 m zasypáno po vloÏení
trubního svodu, zachycujícího drenáÏe, ve dvou místech v nûm vyhloubeny tÛnû. Po stranû vyhloubeno nové, malokapacitní koryto mûlce mísovitého tvaru, opevnûné kamenem, v˘raznû zvlnûné.
V nivû vyhloubeno nûkolik tÛní, provedeny rozsáhlé v˘sadby zelenû. Náklady v‰ech proveden˘ch
opatﬁení cca 1.800 Kã na bm nivy.
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V porovnání s tûmito pﬁípady nutno jako nepﬁimûﬁenû nákladné hodnotit následující akce, resp.
zámûry:
4. âásteãná revitalizace potoka v mírnû svaÏit˘ch polích
Stﬁední âechy, provádûní 1998. Potok o bûÏn˘ch prÛtocích v jednotkách litrÛ v polích totálnû napﬁímen
a ve velkokapacitním pﬁíãném profilu opevnûn tvárnicemi. âásteãná revitalizace, provádûná na délce
cca 2 km, spoãívala v proãi‰tûní, dílãích opravách opevnûní s vyuÏitím kamenn˘ch rovnanin a záhozÛ,
vloÏení rozãleÀujících prahÛ z kulatiny a kamene a v nesouvisl˘ch v˘sadbách dﬁevin. Náklady cca
2.000 Kã na bm koryta. Velmi skromn˘ efekt akce, která by v dne‰ní dobû nebyla pokládána za revitalizaci, n˘brÏ pouze opravu upraveného koryta, nebyl pﬁimûﬁen˘ vloÏen˘m nákladÛm.
5. Zámûr ãásteãné revitalizace potoka v mírnû svaÏité pasáÏi vrchoviny
Stﬁední âechy, zámûr projednáván v r. 1999. Potok o bûÏn˘ch prÛtocích v desítkách l/s v polích a ãástech neobhospodaﬁované nivy v tûÏké úpravû - velkokapacitní napﬁímené koryto s rozpadajícím se
opevnûním pln˘mi betonov˘mi deskami. Délka revitalizovaného úseku cca 2 km. Zámûr spoãíval
v odstranûní desek, jejich souvislém nahrazení kamennou rovnaninou a vloÏení nûkolika tÛní, opevnûn˘ch kamenem. Doprovodná v˘sadba jednotliv˘ch dﬁevin, spí‰e doplÀkového charakteru. Náklady cca
3.000 Kã na bm koryta. V této podobû nebyla akce podpoﬁena jako revitalizaãní, úroveÀ nákladÛ byla
jedním z v˘znamn˘ch dÛvodÛ. Podstatn˘ podíl na velk˘ch nákladech této jen ãásteãné revitalizace mûl
zámûr celoplo‰ného opevÀování koryta kamennou rovnaninou. Nezbytnost takto nároãného opatﬁení
nebyla doloÏena posouzením stability koryta vzhledem k vymílacím rychlostem.
6. Zámûr experimentální revitalizace potoka ve vrchovinû
Stﬁední âechy, zámûr projednáván v r. 2000. Potok o bûÏn˘ch prÛtocích do jednotek l/s v louce, na délce
200 m, byl v minulosti napﬁímen. S vyuÏitím zahraniãního poãítaãového modelu navrÏena detailní revitalizace - vytvoﬁení nového koryta podrobnû zvlnûného, malokapacitního pﬁíãného profilu pﬁirozeného
tvarování, s velmi bezpeãn˘m opevnûním objekty z kamene a dﬁeva, takﬁka metr po metru. Netradiãní
opevÀovací a rozãleÀovací prvky - paﬁezy stromÛ a neodvûtvené kmeny. V˘sadby dﬁevin. Pﬁedpoklad
nákladÛ - cca 4.000 Kã na bm nivy. Pro neúnosnû velké náklady nebylo uskuteãnûní zámûru doporuãeno. Na tûchto nákladech se podílelo zejm. v˘raznû nadstandardní opevnûní, které se v dané lokalitû
jevilo jako zbyteãné. Nároãnost návrhu celkovû neodpovídala v˘znamu lokality a vymykala se pﬁedstavám o revitalizacích, aplikovateln˘ch na v˘znamnûj‰í ãásti hydrografické sítû.
âastou pﬁíãinou nepﬁimûﬁenû velk˘ch nákladÛ b˘vá opevnûní koryta. AniÏ by jejich nezbytnost byla
dokládána hydrotechnick˘mi v˘poãty, b˘vají navrhována opevnûní kamennou rovnaninou, zpevnûní
zdûn˘mi ãi betonov˘mi pásy a dal‰ími objekty. Revitalizaãní objekty typu tÛní nebo stabilizovan˘ch
v˘molÛ b˘vají zbyteãnû masivnû opevÀovány lomov˘m kamenem.
Objektivní potﬁeba opevnûní je ov‰em u malokapacitních koryt v˘raznû men‰í neÏ u velk˘ch profilÛ
star˘ch regulaãních koryt. Realita ukazuje, Ïe ve srovnateln˘ch pﬁíkladech nejspí‰e právû z tohoto
dÛvodu b˘vá lacinûj‰í plnohodnotná revitalizace, pﬁi níÏ je regulaãní koryto zru‰eno a nahrazeno
nov˘m, malokapacitním, neÏ revitalizace ãásteãná, snaÏící se rÛzn˘mi zpÛsoby reformovat velkokapacitní regulaãní koryto. Tedy pokud to dostupnost pozemkÛ a jejich zaplavitelnost, tváﬁnost terénu
apod. umoÏÀují, cestou k úsporn˘m revitalizacím je budování malokapacitních koryt, umoÏÀujících rozlévání vût‰ích vod do nivy. Nejvût‰í ãást „stabilizaãní práce“ v takov˘ch pﬁípadech nenese
drahé technické opevnûní, ale drn v nivû.
JestliÏe nemají skuteãné revitalizace koryt a niv vodních tokÛ zÛstávat ojedinûl˘mi ukázkami a mají
v krajinû probíhat v ‰ir‰ím mûﬁítku, je nutno provádût je „zprÛmyslnûn˘m“ zpÛsobem a za odpovídající ceny. Pak tﬁeba nebude kaÏd˘ meandr osobit˘m dílkem hodn˘m zahradní architektury, v˘sledek
v‰ak bude úãeln˘m a úsporn˘m zpÛsobem pﬁiná‰et revitalizaãní efekty. Perspektivní smûry v˘voje:
• Revitalizace ve vykoupeném potoãním pásu, coÏ omezí komplikovaná a nákladná ﬁe‰ení v nepﬁimûﬁenû stísnûném prostoru, vymezeném regulovan˘mi koryty.
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• Pﬁednostní v˘bûr situací, kde lze potﬁebn˘ch efektÛ dosáhnout s pﬁimûﬁen˘mi náklady a bez vût‰ích
majetkov˘ch a technick˘ch komplikací.
• Pﬁednost tvorbû nov˘ch koryt pﬁed ménû efektivními reformami koryt regulovan˘ch.
• Konec nesmysln˘m dohadÛm kolem pﬁeÏilého inventáﬁe opevnûní koryt a trub drenáÏních hlavníkÛ. Není
únosné, aby pﬁi procesu revitalizací stát sám od sebe vykupoval inventáﬁ, kter˘ je tﬁeba odepsat a zru‰it.

15.2 V˘stavba, rekonstrukce nebo obnova mal˘ch vodních nádrÏí
Srovnávací mûrnou hodnotou mohou b˘t náklady (opût vychází z celkov˘ch investiãních nákladÛ)
na krychlov˘ metr zadrÏené vody nebo na ãtvereãn˘ metr zatopené plochy. Obojí uvaÏováno za
normální hladiny vody. Pouze v pﬁípadû staveb v˘raznû zamûﬁen˘ch na tlumení prÛbûhu velk˘ch vod
je vhodné pﬁi hodnocení zohlednit téÏ náklady na kubík celkového objemu. JelikoÏ vodní nádrÏe jsou
prioritnû vodohospodáﬁsk˘mi objekty, bude v dal‰ím pouÏíváno celkov˘ch investiãních nákladÛ, vztaÏen˘ch na objem vody v základním nadrÏení. Ov‰em z hlediska ekologického, resp. krajináﬁského mÛÏe
b˘t hlavním parametrem zatopená plocha. Pak se uplatní mûrné náklady na plochu.
Pro orientaãní porovnání neb˘vá rozhodující, zda se jedná o nové stavby, rekonstrukce nebo obnovy.
Toto dûlení nemá pﬁi obecné variabilitû kategorick˘ vliv na mûrné náklady. Jen zcela obecnû lze ﬁíci, Ïe
nûkteré komplikovanûj‰í rekonstrukce mohou b˘t nákladnûj‰í neÏ nové stavby, a to zejména vzhledem
k tûÏbû a vyváÏení usazenin. V˘‰e mûrn˘ch nákladÛ se ov‰em mûní podle velikosti nádrÏí. Obecnû ãím
men‰í nádrÏ, tím draÏ‰í mÛÏe b˘t zadrÏení kubíku vody.
O nákladech jednotliv˘ch staveb rozhoduje konkrétní rozsah prací, vhodnost profilu pro v˘stavbu, geologické a terénní podmínky, dostupnost apod. V˘stavba nádrÏe v obtíÏnûj‰ích podmínkách je pﬁirozenû
opodstatnûnû nákladnûj‰í, hodnocení konkrétního zámûru se neobejde bez anal˘zy místních podmínek.
Îadatelé o finanãní podporu revitalizaãních zámûrÛ v‰ak musejí oãekávat, Ïe jejich zámûr bude v první
ﬁadû porovnáván s obecnou hladinou mûrn˘ch nákladÛ. Pﬁi srovnateln˘ch revitalizaãních efektech bude
mít pﬁednost zámûr s men‰ími mûrn˘mi náklady, bez ohledu na to, Ïe vût‰í nákladnost druhého zámûru
vychází z doloÏiteln˘ch nároãnûj‰ích podmínek.
Pro potﬁebu orientaãního pﬁehledu o nákladech zpracoval Dobrovsk˘ soubor revitalizaãních akcí nádrÏního
charakteru, uskuteãnûn˘ch v âeské republice v roce 2002. Mûrné náklady na krychlov˘ metr základního
objemu jsou uvedeny v závislosti na velikosti základního objemu. Pro toto hodnocení byly vylouãeny pﬁípady, kde napﬁ. nebylo moÏné oddûlit náklady na nádrÏe od nákladÛ dal‰ích stavebních objektÛ.
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Faktory ovlivÀující pﬁimûﬁenost nákladÛ:
• Volba vhodn˘ch profilÛ, které umoÏní uplatnit efektivní koncepci díla. NádrÏe ve strm˘ch, sevﬁen˘ch a relativnû vodn˘ch údolích mají vzhledem k zadrÏenému objemu vody velmi mohutné hráze
a bezpeãnostní pﬁelivy. âetné obtokové nádrÏe mají velmi mohutnou obvodovou hráz, a i tak musejí
b˘t z bezpeãnostních dÛvodÛ vybaveny pﬁelivem. NádrÏe budované mimo údolní polohy, ve svazích
apod., vynikají velk˘m objemem hrází a tûÏby v zátopû.
• Koncepce bezpeãnostního pﬁelivu, popﬁ. sdruÏeného objektu. Na odÛvodnûné kapacitû a stabilitû
objektÛ ‰etﬁit nelze, neúspornost se v‰ak nûkdy projevuje v jejich typu, umístûní, a stavebním provedení.
• Podklady pro stanovení objemu tûÏení zemin a sedimentÛ. Mocnosti usazenin v nádrÏích nutno
zásadnû urãovat nikoliv odhadem, n˘brÏ zamûﬁením.
• Podmínky odvozu a ukládání vytûÏen˘ch usazenin. V nûkter˘ch pﬁípadech by bylo potﬁebné peãlivûj‰í vyhledávání místních pozemkÛ, resp. jednání s jejich majiteli.
• Kontrola objemÛ tûÏen˘ch materiálÛ, napﬁíklad v okamÏiku mezi vytûÏením usazenin a napu‰tûním nádrÏe zamûﬁení vybran˘ch pﬁíãn˘ch ﬁezÛ nádrÏí.
• VyuÏívání zlevÀujících opatﬁení, která mohou pﬁiná‰et i dal‰í pﬁíznivé efekty, jako napﬁ. ukládání
materiálu vytûÏeného v zátopû do podhrází.
• Eliminace objektÛ, které nesouvisejí s revitalizaãní funkcí nádrÏí - napﬁ. schodi‰tû, kádi‰tû,
lovi‰tû, vozovky,… Pokud investor na tûchto prvcích trvá, musí je poﬁídit na vlastní náklady mimo
rozpoãet revitalizaãního díla.

15.3 Hloubení tÛní
Vzhledem k absenci objektÛ a celkovû jednodu‰‰ímu provádûní mûly by b˘t tÛnû v˘raznû levnûj‰í neÏ
stejnû velké malé vodní nádrÏe. Napﬁíklad dle údajÛ z JiÏní Moravy budují se v souãasné dobû v brnûnské oblasti bûÏnû tÛnû s mûrn˘mi náklady v rozmezí 50 aÏ 100 Kã na m3 vody. V tûchto pﬁípadech se
pﬁedpokládá uloÏení ãi rozprostﬁení vytûÏeného materiálu v blízkosti tÛnû.

15.4 V˘sadby zelenû
Pﬁi krajináﬁsk˘ch v˘sadbách nepﬁipadají v úvahu nákladové hladiny, které se nûkteré firmy snaÏí uplatÀovat v mûstském sadovnictví. Tomu odpovídají volby materiálu a metod zpracování. Cenu materiálu
v rozpoãtech dodavatelsk˘ch firem b˘vá uÏiteãné konfrontovat s cenami ve ‰kolkaﬁsk˘ch závodech. Ve
‰kolkách jsou napﬁíklad kontejnerové sazenice (pro vût‰inu revitalizaãních úãelÛ nejvhodnûj‰í) bûÏnû
nabízeny v tûchto relacích:
• keﬁe (líska, hloh, brslen, trnka,…) - 20 aÏ 40 Kã za kus;
• sazenice stromÛ velikosti 0,5 aÏ 0,8 m - pro plo‰né ãi skupinové v˘sadby lesnicky o‰etﬁované - cca
50 Kã za kus;
• sazenice stromÛ velikosti 1,2 aÏ 1,8 m - pro skupinové a jednotlivé v˘sadby - 80 aÏ 150 Kã.
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