
Název 
projektu 

Revitalizace biokoridoru – 4. etapa 

Místo 
realizace 

katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 

Etapy Jedná se o 4. etapu projektu Revitalizace biokoridoru - vyèistìní a 
oprava druhé èásti potoka – viz projekt zpracovaný v únoru 2009 

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

Termíny  Termín realizace je závislý na: 

1)  rozhodnutí zastupitelstva obce o realizaci akce 

2)  zajištìní potøebných souhlasných stanovisek dotèených 
orgánù 

3)  uvolnìní potøebných finanèních prostøedkù z rozpoètu obce 

Pokud bude o realizaci akce rozhodnuto na prvním zasedání 
zastupitelstva v roce 2010, je reálný termín zahájení akce 03 – 
06/2010. Pokud bude rozhodnuto pozdìji, je tøeba vzít v úvahu 
skuteènost, že vyjádøení RŽP MìÚ Tachov mùže vzhledem 
k vegetaènímu období posunout termín zahájení až na 10 - 
11/2010. Potom mùže být termín výstavby nového mostku a 
opravy kamenných bøehù posunut až do jarních mìsícù 2011 (z 
dùvodù dodržení stavební technologie - zrání betonu). 

Cena Cenu bude nutné stanovit na základì podrobného prozkoumání 
terénu a podle rozsahu celé akce. V následující ekonomické 
rozvaze jsou uvedeny hrubé odhady, které se však mohou podle 
zjištìné skuteènosti lišit od výsledné ceny. Proto bude nutné 
provést spoleèné posouzení této akce a provést koneènou 
(pøesnìjší) kalkulaci nákladových položek. 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je dokonèit 4. etapu projektu Revitalizace biokoridoru. Odstranìním 

stávajícího svévolnì vybudovaného propustku zajistit potøebnou prùtoènost 

odpovídající minimálnì 100leté vodì. Tomuto požadavku uzpùsobit zhotovení 

nového propustku. Potok v celkové délce cca 140 m (80 m od betonového mostku 

k propustku, cca 60 m od propustku po konec zahrady pana Lukeje) vyèistit od 

nánosù bahna, odstranit døeviny rostoucí v korytì potoka a opravit stávající 

kamenné bøehy potoka tak, aby byl zajištìn bezbariérový odtok vody za obec a 

umožnìn pøirozený rozliv na navazující louku. 

Vyèištìní potoka a oprava kamenných bøehù je v souladu i s požadavkem manželù 

Rohlenových vznesený na obec ve vìci ochrany jejich majetku pøed následky 

záplav (viz pøíloha è. 2) 



Popis prací: 

Celý projekt je rozèlenìn na 2 èásti. 

První èást zahrnuje odstranìní nánosù bahna a náletových døevin z koryta potoka. 

Podle dostupných informací byla šíøka potoka v celé jeho délce pøibližnì 3 m (tomu 

odpovídají i stávající zbytky kamenných bøehù). V souèasné dobì je šíøka toku mezi 

60 cm až 1 m.  

Úsek potoka od kamenného mostku po propustek v délce pøibližnì 80 m má dvojitý 

profil. V první èásti lze podle dochovaných zbytkù zdi usuzovat na šíøku cca 3 m. 

Pøibližnì po 35 m zaèíná ze strany od Beranù nižší zídka v šíøce potoka pøibližnì 1 m 

(podle nìkterých dostupných zdrojù postavená až po roce 1950, za ní je další zídka 

zajiš�ující šíøku potoka cca 2,4 m (asi staršího data). Navržené øešení spoèívá ve 

vyèistìní koryta a opravì kamenných bøehù ve stávajícím místì. Kameny budou 

vyjmuty, vyèištìny a opìtovnì uloženy na stejné místo do betonové malty 

s následným vyložením prostoru mezi kameny a bøehem a vyspárováním kamenù 

betonovou maltou. Výška hrany kamenù bude uzpùsobena spádu potoka, v horní 

èásti potoka ve výšce cca 35 cm ode dna, ve spodní èásti tìsnì pøed propustkem 

cca 60 cm ode dna (menší celkový prùøez). Vzhledem ke skuteènosti, že betonový 

mostek pøed Beranovým byl budován již v dobì, kdy byl v dùsledku eroze bøehù 

zmìnìn prùbìh toku, je nutné uzpùsobit prùbìh kamenného bøehu pøi výtoku zpod 

mostku potøebnému nasmìrování vody do pùvodního koryta. Pøedpokládá se 

zhotovení nábìhového oblouku o polomìru asi 8 m. 

Druhá èást potoka v délce asi 60 m je vyložená melioraèními spádovkami. Je patrné 

jen velmi málo zachovalých èástí kamenných bøehù, zøejmì v dùsledku terénních 

úprav a návozu zeminy v minulé dobì. Tuto èást potoka bude zøejmì nutné èistit za 

stálého dozoru a podle aktuální situace. 

Hrubý odhad pøedpokládaného množství vytìženého bahna a nánosù zeminy èiní 

cca 25 až 30 kubických metrù. Odhad byl proveden na základì provedeného 

posouzení stávajícího profilu koryta potoka. Nepøedpokládá se prohlubování koryta, 

pouze odstranìní nánosù pøi bøezích. Vychází se z pøedpokladu prùmìrné výšky 

nánosu cca 10 cm a pøibližnì v prùmìrné šíøce 1 m kolem obou bøehù (140 m x 2 x 

0,1 = 28 m3 ). Pøedpokládá se odstranìní nìkterých náletových døevin, jejich množství 

je nutno projednat s pracovníky RŽP MìÚ Tachov. V korytu potoka jsou dva paøezy, 

které významnì zhoršují odtokové možnosti, zpùsobují zadržování vody a její rozliv na 

soukromý pozemek manželù Rohlenových. Ve spodní èásti potoka rostou v korytu 2 

vzrostlé olše. Hned za propustkem jsou do betonu zapuštìny 2 kovové U profily, do 

kterých lze zasunou desky. Pokud jsou desky do kovových profilù zasunuty, velice 

výraznì se zhorší odtokové pomìry a i pøi relativnì malém dešti to mùže vyvolat 

pomìrnì velké zvýšení hladiny potoka. Pøi vìtším srážkovém úhrnu to témìø vždy 

vede k situaci, kdy dochází k pøelivu protékající vody pøes propustek. Tato stavba je 

zcela urèitì svévolnou akcí a bude nutné vyvinout pøíslušné kroky k zajištìní jejího  



odstranìní (rozhodnutím starosty pøíp. zastupitelstva obce). Pøi odstraòování nánosù 

zeminy bude zøejmì nutné vyjmout i èást zbytkù kamenných bøehù.  

Podle získaných informací by mìla být do potoka vyústìna výpus� z rybníèku pøed 

Zíkovým. Její pøesné umístìní nebylo v dobì zpracovávání tohoto zámìru známo. 

Podle pøedbìžného posouzení stavu rybníèku je doporuèeno zvážit i možnost jeho 

vyèistìní a znovuobnovení pøedmìtné výpusti (jedná se vlastnì o pøepad). 

Skuteèností je, že rybníèek nemá stálý pøítok, voda se v nìm shromažïuje za deštì a 

ve formì prùsaku z okolního terénu. Pokud se v nìm shromáždí vìtší množství vody a 

stoupne v nìm hladina, zaène se tento stav negativnì projevovat na okolní ploše 

(podmoèení) vèetnì sousedícího rodinného domu. Je tedy nutné v rámci opravy 

kamenného bøehu zohlednit i tuto zjištìnou skuteènost. 

Druhá èást zahrnuje rozebrání stávajícího nevyhovujícího propustku a výstavba 

nového. Je navržena konstrukce dvoukomorová (zajiš�ující potøebnou nosnost - 

traktor s vlekem) v obdélníkových prùøezech a pøekryté betonovými panely. 

V pøípadì levnìjší varianty položení tøí soubìžných betonových trub o prùmìru 60 

cm do betonového lože. Nájezdové plochy budou vyrovnány makadamem, drtí a 

nakonec zpevòujícím hlinitopíseèným pokryvem. 

Místo realizace: 

Místem realizace jsou pozemky è.  1325/6 a 768/1. Pøesné umístìní je zakresleno do 

snímku katastrální mapy – viz pøíloha è 1.  

Kalkulace: 

Cena za 1 m2 kamenné zídky byla dojednána (pro etapy 1 a 2) 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 orientaèního zamìøení): 

  

bøehy v první èásti pøi prùmìrné výšce 0,45 m – 80 x 2 x 0,45  = 72  m2 

bøehy ve druhé èásti pøi prùmìrné výšce 0,35 m – 60 x 2 x 0,35  = 42 m2 

Celkem  114 m2 x 1.210 = 137.940,- Kè + DPH 

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

ceníku dodavatele lomového kamene. 

Odhad:  do 8.000,- Kè + DPH 

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

a umístìní odpadních kamenù je dojednána se subdodavatelem (projednáno  



s panem Dvoøákem M.) na 400,- Kè za hodinu. Tato èástka zahrnuje i náklady na 

veškerou použitou techniku. 

Odhad: cca 30 hodin = 12.000,- Kè 

Práce bagristy, vzhledem k charakteru práce se zøejmì bude jednat o èasovou 

zakázku (ne za množství vytìžené hmoty). S ohledem na terénní dostupnost bude 

nutné použití speciálního bagru (tzv. pavouk). Práce v celé délce potoka, tj. cca 140 

m. Pøedmìtem kalkulace není odvoz a deponování vytìžené zeminy, protože podle 

pøedbìžné dohody má o tuto vytìženou zeminu zájem pan Rohlena a chce ji 

deponovat na svém pozemku. Po jejím vysušení bude použita k vyrovnání vlastního 

pozemku. 

Odhad: asi 20 až 30 hodin práce, do 30.000,- Kè + DPH, cena zahrnuje i dopravu 

techniky na místo. 

Výstavba nového mostku: odhad pana B. Volfíka cca 60.000 až 70.000,- Kè + DPH 

(týká se varianty použití betonových trub), cca 100.000,- Kè + DPH pøi realizaci 

dvoukomorového propustku. 

Urovnávací práce a výsadba rostlin a døevin bude provedena èleny sdružení 

pøípadnì dobrovolníky z øad obèanù zdarma. Nákup srovnávací zeminy (Skviøín) asi 2 

soupravy 

Odhad: 2 x 24 tun = cca 4.800,- Kè + DPH, doprava 2 x 40 km x 38,- Kè = 3.040,- Kè + 

DPH  

Kalkulovaná èástka:  195.780,- Kè + DPH + cena za propustek (60.000 až 100.000,- Kè 

+ DPH). 

Pozn.:  Èástka za døeviny není zahrnuta do kalkulace. 

Zpùsob financování: 

Na základì uzavøené smlouvy mezi obcí a sdružením obec uvolní dohodnutou 

èástku. Sdružení poskytne zbylou potøebnou èást finanèních prostøedkù (finanèní dar 

od RNDr. Karla Gebauera).  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 vyèistìní potoka byl doporuèen pan Bìhounek, který dlouhodobì s firmou 

Západoèeský Stavex spol. s r.o. spolupracuje.  



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: 

Vzhledem k terénním nerovnostem na svahu mezi potokem a cestou kolem 

Beranových se doporuèuje využít návoz hlušiny od obèanù, provést srovnání a 

pøibližnì s roèním odstupem zajistit dovoz vyrovnávací zeminy a provést koneènou 

terénní úpravu. Obec zajistí srovnávací zeminu. Terénní úpravy provede sdružení na 

vlastní náklady ve spolupráci s obèany obce. 

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 stavebních prací 

je stanoven do 2 mìsícù od ukonèení tìchto prací. Netýká se to koneèných 

terénních srovnávacích prací na svahu kolem potoka. 

 

Dubec,   leden 2010 

 

Zpracoval:  RNDr. Karel  G e b a u e r 



Pøíloha è.1 

èervenì je vyznaèená èást potoka,
která je pøedmìtem èistìní a oprav
kamenných bøehù



“Fotodokumentace”

stav pøi zvýšení hladiny v dolní
èásti potoka 

1
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Dubec sobì o.s.
Tøemešné - Dubec è.p. 24, 348 06  Pøimda, IÈO: 226 87 556

e-mail: dubecsobe@seznam.cz, èíslo úètu: KB Tachov 43-1456550267/0100
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