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Veřejná zakázka „Smíšené trvalkové výsadby“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 
V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

Za službu obdobného charakteru je považována jedna (nebo souhrnně max. tři menší) realizace smíšených 

trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou zakládaných do štěrku, v rozsahu 

nad 500 m2 nově založených smíšených trvalkových záhonů. Zakládáním do štěrku je myšleno výsev osních 

řízků do štěrku, nebo výsadba trvalek do záhonů, které byly mulčovány štěrkem? Popř. budou uznány 

reference typu zakládání trvalkových záhonů v intravilánu? 

 
Odpověď: 

Za služby obdobného charakteru je považována realizace smíšených trvalkových záhonů vycházejících 

z principů shrnutých v certifikované metodice pro plánování, zakládání a údržbu trvalkových výsadeb 

s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou určených pro slunné (až lehce přistíněné) a vysýchavé 

stanoviště: 
 BAROŠ, A., MARTÍNEK, J. (2011): Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní 

údržbou. Certifikovaná metodika č. 2/2011-050.  Průhonice,  VÚKOZ, 84 s.   ISBN 978-8085116-88-5.  

Principy pro plánování, zakládání a údržbu smíšených trvalkových výsadeb, vč. osvědčených směsí a 

vyzkoušeného sortimentu jsou podrobně rozepsány ve stejnojmenné publikaci:  
 BAROŠ, A., MARTÍNEK, J. (2018): Smíšené trvalkové výsadby. Praha, Profi Press, 256 s.  ISBN 978-

80-86726-84-7.  

Výsev/rozhoz osních/zelených řízků (rozchodníky apod.) do štěrku nelze uznat za službu obdobného 

charakteru, rovněž standardně založený trvalkový záhon (zamulčovaný štěrkem) nelze považovat za službu 

obdobného charakteru, neboť musí splňovat další kritéria a principy jako např. kvantitativní zastoupení rostlin 

ve směsi dle funkčních skupin (solitérní, skupinové, pokryvné, vtroušené trvalky/traviny + cibuloviny) 

s využitím osvědčených druhů a kultivarů rostlin atd. (podrobně viz. certifikovaná metodika a zmiňovaná 

publikace).  Pro uznání referencí není rozhodující, zdali byly zakládány trvalkové záhony v intravilánu či 

extravilánu města/obce, zásadní je způsob/technologie založení (podrobně viz. certifikovaná metodika a 

zmiňovaná publikace).   
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Dotaz č. 2: 

Ve výkazu výměr 07-Hulvácký terminál nesedí počty trvalek o 221 kusů a cibulovin o 30 kusů oproti výkazu 

výměr ve kterém jsou specifikovány druhy rostlin. 
 
Odpověď: 

Z důvodů částečné kolize řešené lokality č. 7 - Hulvácký terminál s jiným řešeným dopravním projektem 

došlo ke zmenšení plochy č.1, tudíž zde došlo rovněž k redukci počtu rostlin. Redukce počtu rostlin byla 

zohledněna v rozpočtu, ale nikoli v Projektové dokumentaci „Příloze č.2\Výkaz výměr, seznam objektů, 

parcel.xlsx“ v záložce „SUMÁŘ“ a v „Příloze č.4\Osazovací plány – seznamy“ v souboru „Mariánské Hory a 

Hulváky.xlsx“, kde zůstal původní počet rostlin. Opravy jsou označeny modrou barvou. 

V souladu s touto změnou byl opraven rovněž osazovací plán (výkres) v Projektové dokumentaci „Příloze č.4\ 

Osazovací plány“ v souboru „Hulvácký terminál, (MH a H) - osaz.plán plocha č.1.pdf“.  

S ohledem na tyto změny Vám v příloze poskytujeme opravenou přílohu zadávacích podmínek č. 1 – 

Projektová dokumentace I. - (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Projektova_dokumentace_I.-2.verze)  

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné! 
 

 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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