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5. EKONOMICKÁ ANALÝZA OCHRANY P ED POVODN MI

Pro vytypované obce ohrožené povodn mi, byla navržena protipovod ová opat ení na jejich 
ochranu, která byla z ásti p evzata z již zpracovaných studií a projekt  (viz kapitola 3 – Návrhy 
postupu ešení na ochranu p ed povodn mi). Odhad po izovacích náklad  (tabulka T.5.1) 
na protipovod ovou ochranu vznikl na základ  poznatk  a znalostí, dle dostupných materiál  (viz  
zpracované studie i projekty) a pro další navrhovaná opat ení bylo využito sm rných jednotkových 
ukazatel  z „Katalogu opat ení“ zpracovaného VRV a.s. Praha v prosinci roku 2005.

Katalog opat ení je zpracován jako metodická pom cka pro vyhotovení plán  oblastí povodí, 
který v procesu plánování je jednou z možností, jak sjednotit p ístup k návrh m opat ení. V rámci 
Katalogu opat ení jsou jednotlivá opat ení zpracována formou katalogových list  v ur itém stupni 
schematizace a podrobnosti, které jsou len ny do 4 skupin dle dané problematiky: 

– problematika bodových zdroj  zne išt ní  (B) 

– problematika plošných zdroj  zne išt ní  (P)

– problematika limnologie – morfologie  (LM) 

– problematika povodn   (PO) 

Problematika povodní zahrnuje 10 katalogových list  viz následující: 

1. Víceú elové vodní nádrže 

2. Suché a polosuché poldry 

3. Protipovod ová opat ení na stokové síti 

4. Úpravy tok

5. Odleh ovací ramena, obtokové kanály 

6. Pevné konstrukce (ohrázování toku) 

7. Mobilní konstrukce (hrazení) 

8. Spádové objekty 

9. Mosty 

10. Zvýšení retence údolní nivy – ízená inundace 

Víceú elové vodní nádrže 

Náklady na vybudování okrajových kategorií byly stanoveny podle náklad  realizované stavby 
Slezská Harta a p ipravované stavby Nové He minovy. Náklady ostatních kategorií byly lineárn
interpolovány a zaokrouhleny na základ  analogie k suchým a polosuchým nádržím. Jako ukazatel 
pro stanovení náklad  byl zvolen náklad p ipadající na 1 m3 celkového objemu nádrže. Vzhledem 
k tomu, že s nar stajícím objemem nádrže náklad na vybudování 1 m3 nádrže klesá, jsou nádrže 
rozd leny do p ti kategorií. 
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Kategorie nádrže [mil.m3]
Stavební náklad na 1m3

celkového objemu nádrže 

do 50 70 K   /m3

50 – 100 60 K   /m3

100 – 150 55 K   /m3

150 – 200 50 K   /m3

nad 200 40 K   /m3

Poznámka:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat náklady na odhadované vyvolané investice 
a odhadované náklady na výkup pozemk , které mohou tvo it podstatnou ást celkového 
nákladu. U velmi malých nádrží (cca 10 mil m3) cena na zadržení 1 m3 vody velmi roste 
a náklad je t eba stanovit individuáln . Orienta n  lze použít náklad na 1 m3 objemu 
hrázového t lesa ve výši 600 až 900 K  zejména podle vzdálenosti zdroj  materiál

náklady na kompenzace ekologických požadavk  (nap . rybochody a jiné) nejsou v cenách 
zapo teny

Suché a polosuché poldry 

Náklady na vybudování suchých a polosuchých nádrží byly stanoveny na základ  analýzy 
p ipravovaných a realizovaných staveb podnik  povodí po roce 2000. Jako ukazatel pro stanovení 
náklad  byl zvolen náklad p ipadající na 1 m3 celkového objemu nádrže. Vzhledem k tomu, že 
s nar stajícím objemem nádrže náklad na vybudování 1 m3 nádrže klesá, jsou nádrže rozd leny do t í
kategorií.

Kategorie suché a polosuché nádrže 
Stavební náklad nad 1m3

celkového objemu nádrže 

Do 500 000 m3 65 K   /m3

500 000 – 1 000 000 m3 45 K   /m3

Nad 1 000 000 m3 35 K   /m3

Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat náklady na odhadované vyvolané investice 
a odhadované náklady na výkup pozemk , které mohou tvo it podstatnou ást celkového 
nákladu.
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Protipovod ová opat ení na stokové síti 

Náklady na realizaci opat ení na kanaliza ních sítích byly stanoveny na základ  analýzy 
p ipravovaných a realizovaných staveb po roce 2000. Náklad na výustní objekt v etn  za ízení proti 
zp tnému vzdutí lze uvažovat dle profilu kanaliza ní stoky. Náklad na vybudování hradidlové komory 
je rozd len dle profilu stoky a pot eby p e erpání vnit ních vod do toku.

Výustní objekt 

Profil Náklad

mm tis. K

do 300 45 

do 600 95 

do 1000 190 

do 1500 420 

Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

Úpravy tok

Náklady na úpravy tok  byly stanoveny na základ  analýzy p ipravovaných a realizovaných 
staveb po roce 2000. Náklady byly stanoveny pro dva základní typy úpravy: prohrábku koryta 
a úpravu v etn  opevn ní b eh .

Jako ukazatel pro stanovení náklad  na prohrábku koryta byl zvolen náklad p ipadající
na 1 m3 vyt ženého materiálu, tento ukazatel je dále len n dle velikosti toku. Pro velké toky kde je 
uvažováno t žení zejména pod hladinou vody z lodi a p emíst ní materiálu po vod  lze uvažovat 
s nákladem cca 1 000 K /m3. U menších tok , kde je p edpoklad t žby p evážn  mechanizmy 
v koryt  toku lze uvažovat s nákladem 700 K /m3. K takto stanoveným náklad m je t eba v obou 
p ípadech t žby, p ipo ítat poplatek za uložení materiálu dle místních podmínek, který m že init pro 
nekontaminovaný materiál cca 100 – 250 K /m3, u kontaminovaného materiálu je nutno k stanovení 
tohoto poplatku p istupovat velmi individuáln .

Pro úpravy b eh  a jejich opevn ní je jako ukazatel zvolen 1 m délky koryta. 
Pro lichob žníková koryta s opevn ním lze uvažovat s nákladem 15 000 - 25 000 K /m v závislosti 
na složitosti a nákladnosti zvoleného typu opevn ní. Pro obdélníková koryta s op rnými zdmi 
(zejména v intavilánech obcí) je t eba uvažovat s nákladem 40 000 – 55 000 K /m do výšky cca 2,5 m 
od základ . U velmi vysokých zdí a p i obtížném zp sobu zakládání m že být násobn  vyšší. 

Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat náklady na odhadované vyvolané 
investice.

Hradidlová komora 

Profil bez erpání s erpáním 

mm tis. K tis. K

do 500 1 700 5 000 

do1000 2 500 6 900 

do 1600 3 400 11 500 

do 2000 4 200 16 000 
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Odleh ovací ramena, obtokové kanály 

Náklady na vybudování odleh ovacích ramen byly stanoveny na základ  analýzy 
p ipravovaných a realizovaných staveb podnik  povodí po roce 2000. Jako ukazatel je použit 1 m 
délky odleh ovacího ramene. Vzhledem k tomu, že náklad na stavbu nar stá s plochou profilu koryta 
jsou tyto d leny do n kolika kategorií. 

Odleh ovací ramena 

Plocha profilu koryta Stavební náklad 

m2 K   /bm 

50 19 000 

100 35 000 

150 50 000 

200 65 000 

Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat náklady na odhadované vyvolané investice 
a odhadované náklady na výkup pozemk , které mohou tvo it podstatnou ást celkového 
nákladu.

Pevné konstrukce (ohrázování toku) 

Náklady na vybudování ochranných zdí a hrází byly stanoveny na základ  analýzy 
p ipravovaných a realizovaných staveb podnik  povodí pro roce 2000 a byly ov eny na základ
cenové kalkulace vytvo ené podle cen stavebních prací ÚRS Praha. Pevné konstrukce zahrnují dva 
základní typy opat ení: ochranné zdi a ochranné hráze. Jako ukazatel je použit 1 bm konstrukce. 
Vzhledem k tomu, že náklad na konstrukci s její výškou nar stá jsou tyto d leny do n kolika kategorií. 

Ochranné zdi 

Výška

konstrukce 
Stavební náklad 

m K   /bm 

0.5 5 500 

1.0 11 500 

1.5 18 500 

2.0 26 500 

2.5 35 500 

3.0 46 000 

4.0 70 000 
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Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat náklady na odhadované vyvolané investice 
a odhadované náklady na výkup pozemk  (zejména u hrází), které mohou tvo it podstatnou 
ást celkového nákladu. 

Mobilní konstrukce (hrazení) 

Náklady na vybudování konstrukcí mobilního hrazení byly stanoveny na základ  analýzy 
p ipravovaných a realizovaných staveb podnik  povodí a jiných investor  po roce 2000. Jako ukazatel 
je použit 1 m2 hrazené plochy, jehož výše dosahuje cca 22 000 - 25 000 K /m2 u konstrukcí se spodní 
stavbou. Náklad na vybudování spodní stavby konstrukce je velmi závislý na jejím typu (jednoduchý 
základ, železobetonová t snící st na, …) a m že se pohybovat v hodnotách 15 000 – 80 000 K /bm.

Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat zejména náklady na odhadované vyvolané 
investice, které mohou tvo it podstatnou ást celkového nákladu a náklady na skladové 
prostory

Spádové objekty 

Náklady na realizaci opat ení na spádových objektech byly stanoveny na základ  analýzy 
p ipravovaných a realizovaných staveb podnik  povodí po roce 2000. Bylo zjišt no, že náklady 
na rekonstrukce a úpravy jsou velmi r znorodé a velmi závislé na individuálním technickém ešení
a základových podmínkách. Rekonstrukci spádového objektu lze rozd lit na dv  relativn  samostatné 
ásti: áste nou nebo úplnou demolici stávajícího objektu a vybudování nového. Náklady na demolici 

stávajících kamenných a betonových konstrukcí lze orienta n  vy íslit nákladem 6 000 – 10 000
K /m3 konstrukce. Náklad na po ízení nové konstrukce je nutno stanovit individuáln  dle jejího typu 
a parametr .

Ochranné hráze 

Výška

konstrukce 
Náklad na 1bm 

m K   /bm 

0.5 3 500 

1.0 7 000 

1.5 11 000 

2.0 16 000 

3.0 28 000 

4.0 45 000 
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Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

k takto stanovenému nákladu je nutno p ipo ítat náklady na odhadované vyvolané investice 
na úpravy stávajících souvisejících objekt  (vodní elektrárna, komunikace ...), které mohou 
tvo it podstatnou ást celkového nákladu. 

Mosty 

Náklady na p edm tné opat ení jsou zna n  vysoké a vykazují velký rozptyl podle charakteru 
mostní konstrukce, její délky a dalších specifických podmínek. P edkládané náklady na realizaci 
opat ení na mostech byly stanoveny na základ  analýzy p ipravovaných a realizovaných staveb 
po roce 2000. Náklad lze rozd lit na demolici stávajícího objektu a po ízení objektu nového. Náklady 
na demolici stávajících kamenných a betonových konstrukcí lze orienta n  vy íslit nákladem 6 000 – 
10 000 K /m3 konstrukce. Náklad na po ízení nového mostu lze uvažovat ve výši 40 000 – 55 000 
K /m2 (v závislosti na rozp tí a základových podmínkách) mostovky u silni ních most  a ve výši 110
000 – 130 000 K /m2 (v závislosti na rozp tí a základových podmínkách) mostovky u železni ních
ocelových most .

Poznámky:

náklady jsou uvád ny v cenové úrovni 2005, z cenových podklad  byly p epo teny pomocí 
cenových index  ÚRS Praha 

Zvýšení retence údolní nivy – ízená inundace 

Náklady na provedení tohoto opat ení bude nutno stanovit vzhledem k jeho r znorodosti
individuáln , pro každé použité opat ení.
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