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Objekt: Údržba parku u popraviště 2017-2019 (základní zásahy)

Položky Název položky Jednotka Počet

Cena bez 
DPH za 

komplet za 1 
rok

Cena celkem 
bez DPH za 3 

roky

Cena celkem 
včetně DPH 

za 3 roky

Celkový součet 429 373,00 1 288 119,00 1 558 624,00
Základní zásahy

1) péče o trávníky Pokosení trávníku s odvozem posečené hmoty (29.600 m2) kpl 1,0 343 360,00 1 030 080,00 1 246 396,80

Hrabání listí (29.600 m2) kpl 1,0 17 069,00 51 207,00 61 960,47

Jarní vyhrabání (ošetření) trávníku (29.600 m2) kpl 1,0 9 932,00 29 796,00 36 053,16

2) péče o rostliny Jarní řez živých plotů včetně likvidace dřevní hmoty (cca 190 bm) kpl 1,0 3 838,00 11 514,00 13 931,94

Jarní řez okrasných trav a trvalek včetně likvidace hmoty (cca 220 m2) kpl 1,0 3 888,00 11 664,00 14 113,44

Jarní řez keřů včetně likvidace dřevní hmoty (600 m2) kpl 1,0 11 664,00 34 992,00 42 340,32

Letní řez keřů včetně likvidace dřevní hmoty (200 m2) kpl 1,0 3 888,00 11 664,00 14 113,44

Pletí dřevin ve skupinách včetně likvidace dřevní hmoty (3.254 m2) kpl 1,0 19 440,00 58 320,00 70 567,20

Vyhrabání listí ze záhonů rostlin a keřů (3.254 m2) kpl 1,0 3 888,00 11 664,00 14 113,44

Řez stromů – podchozí výška, odstranění zlomených či jinak poškozených větví kpl 1,0 2 592,00 7 776,00 9 408,96

Údržba mlatových cest (cca 200 m2) kpl 1,0 2 614,00 7 842,00 9 488,82

;

Úklid odpadků v celém parku kpl 1,0 7 200,00 21 600,00 26 136,00

Výkaz výměr - zadání - požadované práce 

Popis: Seče trávníků budou prováděny v takové intenzitě a četnosti v závislosti na průběhu počasí, aby výška travního drnu nepřekročila 15 cm a zůstala minimálně 4 cm (není 

striktně stanovena četnost zásahů-je na každém uchazeči, jakým způsobem zásah bude provádět při splnění požadavků zadavatele). Posečená travní hmota bude ihned odklízena 

a likvidována dle platné legislativy. Hmota nesmí být deponována v plochách trávníku, komunikace a chodníky nesmí zůstat znečištěny posečenou hmotou. Minimální počet sečí se 

požaduje 7, dle průběhu vegetace je ale reálný počet sečí i 10-11.

3

Popis: Jarní vyčištění trávníků od nežádoucích předmětů (větve, klacky, kameny, listí....)

Popis: Řez bude prováděn 1x ročně zjara.Takovým způsobem budou ošetřeny živé ploty z keřů kvetoucích v létě.

Popis: Řez rostlin bude prováděn 1x ročně zjara na podporu letního kvetení keřů.

4) úklid odpadků v celém parku

Popis: Jedná se o pravidelný úklid všech odpadků v parku. Intenzita 1x týdně, každé pondělí)

Popis: Pletí rostlin a dřevin (záhonů) bude prováděno průběžně v závislosti na průběhu počasí, minimálně však 3x ročně). 

Popis: Řez bude prováděn 1x ročně zjara.

Popis: Řez rostlin bude prováděn 1x ročně po odkvětu zjara kvetoucích keřů na podporu kvetení v dalším roce.

Popis: Hrabání listí bude prováděno průběžně tak, aby do zámrazu případně napadnutí sněhu (cca 30.11.) v běžném roce bylo všechno spadané listí z ploch záhonů rostlin a keřů 

odstraněno. V případě neobvyklých klimatických podmínek bude konečný termín individuálně posunut dle potřeby.

Popis: Řez stromů bude kalkulován jednou částkou na celé období vegetace. Uchazeč vyhodnotí potřebu takových zásahů dle skutečného stavu stromů po provedené osobní 

prohlídce místa plnění tak, aby byl zajištěn dostatečný podchozí profil pro chodce (2,20m).

Popis: Jedná se o přemístění kačírku z cest a z trávníku zpět do dopadové plochy herních prvků, doplnění mlatu, uhrabání a uválcování. Intenzita 2x ročně.

3) údržba mlatových cest v okolí 
dětského hřiště
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Všechny zásahy je třeba ocenit včetně likvidace dřevní hmoty!!!

Page 2



1

Objekt: Údržba parku u popraviště 2017-2019 (nadstavbové zásahy)

P.č. Název položky MJ Množství
Jednotková 

cena bez 
DPH

Jednotková 
cena včetně 

DPH

Zemní práce
1 Prořezání (vertikutace) trávníku s přísevem m2 1,0 1,50 1,82

2 Chemické odplevelení trávníku m2 1,0 1,65 2,00

3 Hnojení trávníků umělým hnojivem m2 1,0 0,54 0,65

Celkový součet jednotkových cen za nadstavbové zásahy 3,69 4,47

Výkaz výměr - práce, které budou objednávány dle potřeby
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