
Název 
projektu 

Revitalizace biokoridoru 

Místo 
realizace 

katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/1, 24/1 a 24/2 

Etapy 1. etapa: oprava kamenných bøehù rybníka a rozpadlých 
kamenných bøehù potoka, obnovení kamenné lávky pøes potok 

2. etapa: vybudování turistického odpoèívadla u rybníka 

3. etapa: úprava a srovnání ploch, osázení ploch døevinami, 
obnova bøehového porostu 

4. etapa: vyèistìní a oprava druhé èásti potoka 

Realizátor Obèanské sdružení Dubec sobì o.s., Dubec 24, 348 06 Pøimda, 
IÈO: 226 87 556 

Termíny  1. etapa: 03 – 05/2009 

2. etapa: 05 – 07/2009  

3. etapa: 05 – 10/2009 (podle dostupnosti materiálu pro výsadbu) 

4. etapa: 03 – 06/2010 (pøedpoklad, v závislosti na finanèních 
prostøedcích a rozhodnutí zastupitelstva obce) 

Cena Kalkulovaná cena na první 3 etapy èiní 510.700,- Kè.  
 
Cena na 4. etapu není zatím kalkulovaná, protože není technicky 
vyøešena otázka prùtoènosti zatrubnìného pøejezdu 
vybudovaného svévolnì obèany v døívìjší dobì. 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je vytvoøit biokoridor jako integrální souèást cyklotrasy procházející 

obcí pøi zachování jeho plné biologické funkènosti. Biokoridor v intravilánu obce by 

mìl být vstupním dendrologickým prvkem pro navazující dubové arboretum. Pøi 

realizaci biokoridoru je tøeba souèasnì vyøešit havarijní stav bøehù rybníka a potoka, 

kde rozpadlé kamenné vyložení ohrožuje majetek obce a obèanù v situacích 

vysokého prùtoku vody. Pøi opravì kamenných bøehù potoka bude snahou obnovit 

aspoò èásteènì pùvodní kamenný mostek, který byl znièen v 70.tých letech 

minulého století. 

Popis prací: 

Celý projekt je rozèlenìn do 4 etap. 

 V první etapì bude provedena oprava kamenných bøehù rybníka a èásti potoka 

(viz zákres na katastrální mapì – viz pøíloha è. 2). Kameny z bøehového vyložení 

budou vyjmuty a oèistìny od zeminy. Na pùvodním místì bude provedeno  



zahloubení a základní nosné kameny budou uloženy do betonového lože ze 

suchého betonu. Následnì bude z menších kamenù vyskládán do suchého betonu 

zbytek zídky do stanovené výše.  Kamenný bøeh bude zpevnìn zásypem betonu 

mezi bøehem a kamennou zídkou. V místech urèených k pohybu lidí bude z vnìjší 

strany proveden rozšíøený kamenný lem tvoøený plochými kameny. Èást okrajových 

kamenù bude spojena se zídkou betonovou maltou, zbytek kamene a další sousední 

kameny již budou položeny nasucho pøímo do zeminy. 

Oprava kamenných bøehù rybníka vyžaduje smýcení náletových olší a jedné bøízy, 

které vyrùstají z pùvodních kamenných bøehù. Jedná se o porost o prùmìru do 12 

cm, ve dvou pøípadech o olše s prùmìrem cca 18 cm. Celkem se jedná o 7 ks. 

V místì zaústìní potoka do rybníka bude provedena odkalovací vodní plocha. Tato 

plocha bude tvoøena èástí potoka mezi zaústìním do rybníka a hlavní komunikací. 

Tato èást potoka bude vyhloubena na úroveò dna rybníka a v místì zaústìní bude 

zhotoven jez. Výška jezu je stanovena na 10 cm nad úroveò dna výpustí roury u 

bezpeènostního splavu (ve skuteènosti bude cca 5 cm nad úrovní hladiny rybníka, 

protože pøi bìžném nátoku vody do rybníka je výška hladiny v pøepadní rouøe cca 5 

cm od dna roury). Koryto této èásti potoka bude obnoveno na pùvodní šíøku (podle 

zachovalých kamenných bøehù – bude odstranìn nános bahna). Jez bude mít 

zhotoven výpustní otvor v šíøce 40 cm umožòující úplné vyprázdnìní potoka pøi 

plánovaném èistìní od nánosù, pøípadnì umožní snížit hladinu v potoce na úroveò 

hladiny rybníka pøi nižším stavu vody. 

V èásti u bezpeènostního splavu bude obnoven pùvodní vjezd do rybníka umožòující 

provádìt jeho odbahòování. V souèasné dobì je zcela nefunkèní. Obnova bude 

spoèívat ve vybagrování zeminy, návozu makadamu a zhotovení boèních 

kamenných zídek v délce cca 2 až 2,5 m do ztracena. Tyto zídky budou integrální 

souèástí kamenných bøehù rybníka. Pøedpokládá se pokrytí makadamu jemnou 

kamennou drtí a zásyp zhutòovacím hrubým pískem, aby byla souèasnì zachována 

drenážní funkce. 

V èásti kamenného bøehu rybníka na stranì u kostela budou obnoveny pùvodní 

kamenné schùdky, které byly znièeny pøi posledním èistìní rybníka a opravì hráze 

pøed cca 10 lety. 

Na doporuèení odborníka nebude provedeno odbahnìní rybníka, nebo� vrstva 

bahna je prùmìrnì 10 cm a jeho odstranìní by vážnì narušilo jeho biologickou 

funkci, zejména pøi jeho plánovaném èásteèném zarybnìní.  

V rohu rybníka pøed plánovaným odpoèívadlem bude zhotoven malý ostrùvek (v 

pøípadì potøeby v budoucnu odstranitelný). Bude zhotoven položením betonové 

podpìry a na ní umístìní betonové desky nepravidelného tvaru, shora vyložená 

kamenem (pøirozený vzhled). Celá betonová èást bude pod hladinou, vyènívat 

bude pouze kamenná èást. Na rybníku se zdržují divoké kachny (nìkdy i labutì) a 

zámìrem je vytvoøit pro nì bezpeènou zónu a na rybníku je udržet trvale (významný 

turistický efekt u odpoèívadla). 



Oprava kamenných bøehù potoka ve støední èásti (místo pùvodního kamenného 

mostku) bude spoèívat ve vyjmutí kamenù, oèistìní a opìtovného vystavìní do 

suché betonové malty. Rozlomené kamenné kvádry z pùvodního mostku budou 

položeny na dno potoka po pravé stranì (po proudu) a vytvoøí tak bariéru proti 

dalšímu vyplavování zeminy ze bøehù. Jedná se o opatøení smìøující k zabránìní 

podemletí místní komunikace. V posledních 20 letech došlo k významnému posunu 

bøehu smìrem k vozovce a svah je nyní velmi pøíkrý. Veškeré dosavadní pokusy o 

zpevnìní svahu zatravnìním nebo s využitím pokryvných døevin selhaly (svah se 

neustále sesouvá a nedovoluje zakoøenìní). Proto bude na položené kamenné 

kvádry vystavìna zídka v nezbytnì nutné výšce, aby se docílilo menšího svahu 

bøehu. Odhad èiní cca 60 až 80 cm.  

Z pùvodního mostku se zachoval jediný nerozlomený kvádr a ten bude využit pro 

vybudování kamenné lávky na pùvodním místì, kde byl mostek. Za tím úèelem bude 

osazen i kamenný sloupek pro následné zhotovení zábradlí (druhý sloupek zùstal 

zachován). 

Oprava této èásti potoka vyžaduje smýcení 1 ks tøešnì a 3 ks vrb o prùmìru cca 13 – 

18 cm. Všechny tyto døeviny vyrùstají z kamenné zídky a jedná se o náletové døeviny. 

Tøetí etapa bude zahájena hned po ukonèení první etapy a spoèívá v postupném 

srovnávání terénu (po provádìné stavební èinnosti), odstranìní kamenù pøípadnì 

zbytkù koøenù, návozu krycí zeminy a následném zatravnìní. Veškerá vybagrovaná 

zemina bude po pøekátrování použita pro vyrovnání terénu obecních ploch, 

nadbyteèná zemina bude použita jako krycí na stávající závoz kolem komunikace 

smìrem na Sycherák. 

Následnì bude provedena náhradní výsadba podle vysazovacího plánu – viz pøílohy 

è. 4a, 4b, 4c a 4d. Tato výsadba je již v souladu s plánovanou výsadbou dubù (viz 

projekt dubového arboreta – ve stádiu  rozpracovanosti). Volba døevin a rostlin 

zohledòuje požadavek zpevnìní bøehù, pokryvný efekt (odstranìní nutnosti údržby 

ploch seèením), splnìní funkce biokoridoru (s ohledem na potøeby fauny,  zejména 

ptactva) a také pohledový efekt pro projíždìjící cyklisty. 

Je tøeba zdùraznit, že výsadba vztažená k tomuto projektu bude provádìna pouze 

v místech, kde bude uskuteènìna stavební èinnost spojená s opravami kamenných 

bøehù. Rozhodující výsadba (stromy a jejich pøípadné spodní osazovací patro) na 

pozemku 1325/1 bude souèástí projektu dubového arboreta. 

Veškeré kameny po kátrování zeminy pøípadnì vyhrabané pøi srovnávání terénu 

budou umístìny za kamennou zídku odpoèívadla, nebudou tedy deponovány na 

žádné skládce. Následnì budou pøekryty zeminou. Tímto zpùsobem se souèasnì 

zajistí drenáž zídky. 

Druhá etapa bude bezprostøednì stavebnì navazovat na etapu první a bude 

probíhat soubìžnì s tøetí etapou. Bude proveden záøez do zvýšeného bøehu (vlastnì 

návoz zeminy z minulých let) a vybudování opìrné kamenné zídky ve vzdálenosti  



cca 3 m od bøehu rybníka. Výška zídky bude kopírovat stávající terén. Na plochu 

mezi kamennou zídku a bøehy rybníka budou položeny volnì na zeminu nášlapné 

ploché kameny. Pouze kameny navazující na kamenný bøeh rybníka budou 

èásteènì k tìmto bøehùm zafixovány betonovou maltou – situace viz pøíloha è. 3.  

Na takto vzniklé ploše budou umístìny pevnì ukotvené lavièky (do kamenné opìrné 

zídky budou pøipevnìny kovové jäkly, na které budou pøišroubované fošny – krajinky). 

Lavièky budou bez zádových opìrek, tuto funkci bude plnit kamenná zídka. 

Pøedpokládá se umístìní 3 až 4 ks lavièek. Souèástí zídky by mìl být i informaèní 

panel (koneèné øešení bude upøesnìno podle možností pøi výstavbì, není 

vylouèeno, že tento zámìr nebude možné z prostorových dùvodù realizovat). 

Pro vybudování této kamenné opìrné zídky budou využity kameny ze základù 

rozboøeného domu (ptaèí ráj), dále kamenù z lesíka naproti rybníka Merenzák a 

pøípadnì z pozùstatkù kamenné zídky pod stájí cca 15 m od cesty na Sycherák. 

Všechny uvedené lokality jsou obecními pozemky. Výbìr a manipulaci s kameny 

provede sdružení, v pøípadì potøeby s využitím pøepravní techniky obce (dovoz 

z lesíka). 

Ètvrtá etapa je závislá na technickém øešení zatrubnìného pøejezdu (v minulosti 

postaven svévolnì panem Lukejem a panem Herdou jako další pøístupové místo 

k jejich pozemku). V souèasné dobì je situace složitá vzhledem k majetkovým 

pomìrùm (odprodání èásti obecního pozemku panu Zíkovi a panu J. Rohlenovi – 

došlo k omezení pøístupu k pozemku pana Lukeje). Tento živelnì postavený pøejezd 

se tak stal jediným prostornìjším pøístupovým místem ke stodole pana Lukeje a nelze 

jej v souèasné dobì zrušit. Zatrubnìní ovšem nesplòuje prùtoèná kritéria a pøi 

zvýšeném prùtoku vody dochází k rozlivu a ohrožení majetkù obèanù. Touto 

záležitostí se bude muset zastupitelstvo obce v nejbližší dobì zabývat a 

doporuèujeme proto spojit pøípadnou opravu pøejezdu (pøípadnì vybudování 

nového mostku) se souèasným èistìním a opravou spodní èásti potoka (od mostku 

pøed Beranovým za zahradu pana Lukeje). 

Místo realizace: 

Místem realizace jsou pozemky è.  1325/1, 24/1 a 24/2. Pøesné umístìní je zakresleno 

do snímku katastrální mapy – viz pøíloha è 1. Etapa 4 se týká jiného obecního 

pozemku, zatím není øešena. 

Kalkulace: 

Cena za 1 m2 kamenné zídky byla dojednána na 1.210,- Kè bez DPH. Tato èástka 

zahrnuje náklady na mzdy pracovníkù,  potøebný stavební materiál (cement, 

betonáøský písek atd.) a obsahuje i náklady na zøízení staveništì a pøepravu 

materiálu. Èástka nezahrnuje náklady na kameny, tyto musí zajistit sdružení (budou 

využity stávající a doplnìné z okolních obecních ploch). 



Odhad (podle skuteèného zamìøení): 

  

bøehy rybníka vèetnì vjezdu – 52 x 1,2 + 64 x 1 + 12 x 0,8 = 136 m2 

bøehy potoka na vtoku – 46 x 1 = 46 m2 

jez – 3 x 0,8 = 2,4 m2 

bøehy potoka u lávky – 27 x 1 + 13 x 0,8 = 37,4 m2 

opìrná zídka odpoèívadla – 21 x 1,4 = 29,4 m2 

nášlapná plocha odpoèívadla – 21 x 3 = 63 m2 

Celkem  314,2 m2 x 1.210 = 380.182,- Kè 

Cena za makadam a jemnou dr� vèetnì dovozu a rozhrnutí je podle platného 

ceníku dodavatele lomového kamene. 

Odhad:  do 12.000,- Kè + DPH 

Cena za výbìr a navážení kamenù, rozvoz zeminy v rámci srovnávání terénu, 

pøesívání, odvoz a umístìní odpadních kamenù je dojednána se subdodavatelem 

na 250,- Kè + DPH za hodinu. Tato èástka zahrnuje i náklady na veškerou použitou 

techniku. 

Odhad: cca 100 hodin = 25.000,- Kè + DPH 

Cena za pøemís�ování zeminy na pokrytí závozu v lokalitì ptaèího ráje je dojednána 

se subdodavatelem na 200,- Kè za traktorovou vleèku. Zahrnuje pøistavení techniky, 

odvoz zeminy, nezahrnuje naložení, rozhrnutí a urovnání. Dodavatel není plátce DPH. 

Odhad: cca  10 vleèek = 2.000,- Kè 

Cena za naložení nadbyteèné zeminy, rozhrnutí a hrubé urovnání v lokalitì ptaèího 

ráje je dohodnuta se subdodavatelem na 300,- Kè  + DPH za hodinu. 

Odhad: cca 16 hodin = 4.800,- Kè + DPH 

Výroba informaèního panelu spoèívá ve zhotovení odlitku ze speciálního betonu 

imitujícího kámen s informaèním textem. Tento odlitek bude upevnìn do kamenné 

opìrné zídky. Grafické ztvárnìní panelu a znìní textu bude pøed výrobou 

odsouhlaseno se starostou obce.  

Odhad: cca 5.500,- Kè + DPH 

Urovnávací práce a výsadba rostlin a døevin bude provedena èleny sdružení 

pøípadnì dobrovolníky z øad obèanù zdarma. 

Kalkulovaná èástka:  429.482,- Kè, DPH  81.221,58 Kè  tj. celkem  510.703,58 Kè. 

Pozn.:  Èástka za døeviny není zahrnuta do kalkulace (odhad do 3.000,- Kè), tato 

èástka nebyla vyèerpána pro uvedený úèel na podzim 2008 z obecního rozpoètu, 

kdy byl nákup plánován. 



Zpùsob financování: 

Na základì uzavøené smlouvy mezi obcí a sdružením obec na realizaci uvolní èástku 

300.000,- Kè, zbylou èást 210.700,- Kè uvolní sdružení. Akci bude realizovat sdružení, 

prostøedky budou pøevedeny na úèet sdružení a sdružení bude proplácet faktury. Po 

skonèení akce bude provedeno vyúètování a obci doloženy kopie všech faktur. 

Subdodavatel stavebních prací: 

Pro subdodávku stavebních prací (oprava kamenných bøehù) byla oslovena 

pøedbìžnì stavební firma Západoèeský Stavex spol. s r.o. se sídlem v Trhanovì. Pro 

tuto firmu se sdružení rozhodlo na základì velmi dobré znalosti jejich realizovaných 

prací, kvality provádìné práce a pøíznivých cen. 

Pro ostatní práce budou využiti místní podnikatelé a samostatnì hospodaøící rolníci 

disponující potøebnou technikou. 

Urovnávací práce (finální urovnávání terénu ruèním zahradnickým náøadím) a 

výsadba rostlin a døevin bude provedena èleny sdružení pøípadnì dobrovolníky z øad 

obèanù. 

Terénní práce, osazování: 

Etapu 3 v plném rozsahu provede sdružení Dubec sobì o.s. 

Technická spoluúèast obce pro etapy 1 a 2 bude spoèívat pøi likvidaci smýcených 

døevin (štìpkovaè) a pøípadnì využitím obecní techniky pro dovoz kamenù (pokud 

tato potøeba vyvstane, pøedpokládá se ze vzdálenìjších míst).  

Materiál po štìpkování (døevní dr�) bude po dobu cca 3 - 4 mìsícù deponována na 

pozemku firmy AGROBAC s.r.o. tak, aby probìhla fermentace a došlo ke znièení 

pupenù zejména vrby. Následnì bude hmota využita na mulèování pod vysazené 

døeviny. 

Ukonèení akce: 

Po ukonèení akce zpracuje sdružení pro obec vyúètování akce vèetnì kopií 

subdodavatelských faktur. Následnì pøedá zhotovené dílo starostovi obce pøípadnì 

zastupitelstvem ustanovené komisi. Termín pro pøedání vyúètování je stanoven do 1 

mìsíce od ukonèení prací, nejpozdìji do 30.11.2009. 

 

Dubec,   únor 2009 

 

Zpracoval:  RNDr. Karel  G e b a u e r 
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stávajícímu pøevislému jasanu
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osazovací plán

pøíloha è. 4c

zpracoval: RNDr. Karel Gebauer
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osazovací plán

pøíloha è. 4d

zpracoval: RNDr. Karel Gebauer
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