Závazné pokyny pro realizaci projektu
„Omezení výskytu invazních rostlin
v Karlovarském kraji“ v roce 2015
Všechny podmínky stanovené Smlouvou o dílo vč. jejích příloh zůstávají v platnosti
stejně jako podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek. Následující text pouze
opakuje a případně upřesňuje oblasti, ve kterých v minulém období bylo nejvíce
nejasností nebo nedostatků. Přílohami smlouvy jsou:
1. Technické specifikace částí zakázky, kterých se smlouva týká
2. Cenová nabídka (její kopie)
3. Harmonogram fakturací
4. kopie Pojistné smlouvy zhotovitele
5. kopie Oprávnění pro práci s chemickými přípravky pracovníků zhotovitele
6. čestné prohlášení o počtu zaměstnanců podílejících se na zakázce
7. seznam pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných
8. seznam subdodavatelů
I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ:
1) Za neměnné považuje zadavatel určení základní kategorie metodiky a to rozdělení
na chemické a mechanické metody u bolševníku a křídlatek. Další členění v rámci
jednotlivých metodik – tzn. zda se použije postřik nebo nátěr, vyrývání nebo sečení je
věcí odbornosti dodavatele.
2) Dodavatel bude při chemických zásazích používat pouze přípravky uvedené v
Seznamu povolených přípravků pro daný rok realizace projektu.
3) Zhotovitel omezí na nejnižší možnou míru použití totálních herbicidů a všude, kde
je to možné bude používat herbicidy selektivní. Dojde–li k poškození okolních
porostů totálním herbicidem, může zadavatel požadovat dosetí nebo jinou opravu
poškozených ploch.
4) Chemickou likvidaci budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Dodavatelé
doloží před zahájením prací, nejpozději však do 30.4. 2015 jména a kontakty na
příslušný počet osob s Osvědčením 2. stupně (1 pracovník na max 3 části realizace
– viz ZD) a rovněž nejpozději před zahálením postřiků i osvědčení všech pracovníků,
kteří budou postřiky v terénu provádět .
5) O použití chemických přípravků povede zhotovitel řádnou evidenci v souladu se
zákony a předpisy (může využívat možnosti IS Heracleum), bude také řádně a
doložitelně nakládat se vzniklými odpady (zejména obaly od herbicidů) .
6) Do 30.4. 2015 sdělí dodavatel písemně jména techniků odpovědných za
provádění prací na každé části zakázky a to jak vlastních tak od subdodavatelů vč.
emailových a telefonních kontaktů. Počet techniků musí odpovídat náročnosti
likvidace na jednotlivých částech zakázky. Zadavatel může vyzvat dodavatele
k navýšení počtu techniků, pokud má oprávněnou obavu, že počet techniků je
nedostatečný. Obecně bude požadováno, aby 1 technik zodpovídal maximálně za 3
realizační části.
7) Dodavatel bude respektovat požadavky správců vodních toků, např. Povodí Ohře
s.p. a to :

1. oznámí zahájení prací e-mailem 15 dní předem, kontaktní osoba za Povodí Ohře,
s.p., Ing. Oldřich Motyčka,e-mail : motycka@poh.cz,
2. umožní kontrolu prováděných prací z hlediska ochrany vodních toků pracovníky
Povodí Ohře, s.p.,
3. nesmí používat vody z vodních toků do postřikové jíchy, při činnosti zhotovitele
nesmí dojít ke kontaminaci vody ve vodním toku přípravkem ani obalem (tzn. nesmí
dojít k aplikaci přípravku na vodní hladinu, nelze čistit aplikační zařízení ve vodním
toku ani v jeho blízkosti, je třeba zamezit splachu aplikačních látek ze zpevněných
ploch apod.)
4. Hlášení o použitých chemických přípravcích na pozemcích POH s.p. a LČR s.p.
bude pravidelně zasílat určeným pracovníkům, v kopii vždy i APDM (formulář je v IS
Heracleum)
5. Bude se u POH s.p. informovat o místech, kde došlo k náhradní výsadbě
břehových porostů a při likvidaci bude dbát na jejich nepoškozování, případné škody
bude plně kompenzovat dle požadavků POH s.p.
8) Před práci v oblasti povrchových dolů a výsypek bude respektovat požadavky a
předpisy o bezpečnosti práce firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. (SU, a.
s.) - kontaktní osoba ing. Mir. Bohuslav (352 46 2245, 724 605 838,
bohuslav@suas.cz; adresa: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré
náměstí 69, 356 01 Sokolov) -podá písemnou žádost o vydání povolení ke vstupu
na místo zásahu, a to 30 dnů předem. Po ukončení prací (celkovém) dodavatel
písemně provede oznámení o ukončení prací s předáním informací o provedených
zásazích.
9) Bude dodržovat podmínky pro práci v blízkosti železnice ve smyslu zákona
266/1994 Sb. o drahách a při práci v okolí pozemních komunikací musí být
přiměřeně dodržován Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. Před vlastní
realizací a po provedení prací musí být vyrozuměna Správa ŘSD K.Vary- provozní
úsek.
10) Na níže uvedených lokalitách (dle ID) probíhá monitoring vlivu postřiků na vodu a
půdu. Dodavatelé jsou povinni min 3 dny předem hlásit plánovaný postřik na těchto
lokalitách – Ing. Pacl, 737266282, pacl@aquatest.cz.
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II. FAKTURACE V ROCE 2015:
Způsob a podmínky fakturace byl projednán s dodavateli, vysvětlen názorně při
prezentaci (viz příloha) a před fakturací obdrží dodavatelé od finanční manažerky
závazný vzor soupisu prací, který bude povinnou součástí faktury. Fakturace se řídí
přílohou č. 3 smlouvy a příslušnými ustanoveními ve smlouvě.
III. PŘEJÍMKY PRACÍ:
V roce 2015 jsou přejímky prací TDI zahajovány automaticky v termínech 30.6., 31.8.
a 30.9., konečné převzetí k 15.10. 2015. Kontrolováno bude vždy celé území,
převzaty pouze plochy odpovídající popisu dále uvedenému. Neprovedené nebo
nepřevzaté práce k daným termínům nelze dofakturovat později, jedná se o porušení
metodiky nebo termínů, které navíc může vést k dalším sankcím (viz oddíl VII.
Smlouvy o dílo). Přejímka může být zahájena předčasně na žádost dodavatele, max
však o 15 dní.
IV. KONTROLY :
Technici a ostatní pracovníci poskytují při kontrolách patřičnou součinnost,
předkládají na místě stavební deník a ostatní dokumenty ke kontrole. O kontrolách
APDM je vyhotovena písemná zpráva, která je přílohou faktury. Pokud namátková
kontrola APDM zjistí nesoulad mezi předávacím protokolem a svým šetřením,
protokol bude vrácen TDI a faktura dodavateli jako neoprávněná, se všemi z toho
plynoucími důsledky.
1. Stavební deníky – viz kap. 7.1. Smlouvy o dílo: Zhotovitel je povinen vést ode dne
zahájení činnosti deník prací (dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen
zapisovat údaje o počtu pracovníků na pracovišti vč. jejich jmenného seznamu, o
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
Technické specifikace, zaznamenávat zpětné vazby od vlastníků pozemků nebo
jiných subjektů, které budou projektem dotčeny. Povinnost vést deník prací končí
předáním a převzetím celého ukončeného díla. Kopii všech listů deníku předává
zhotovitel objednateli průběžně k 30.6. a 31.8. a zbytek nejpozději v den ukončení
díla (15. resp. 31.10.)
2. Osoby s Osvědčením pro práci s chemickými přípravky musí mít s sebou
v terénu kopii osvědčení pro případnou kontrolu zadavatelem nebo kontrolními
orgány (SRS, PČR)

3. Kontrola dodržování počtu pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných –
zápisy ve Stavebním deníku, kontrola na místě ! – ÚP, zadavatel
4. Kontroly kvality provádění prací v terénu jsou online zaznamenávány v IS
Heracleum – dodavatel je povinen si změny pravidelně sledovat, jsou zde k tomu
uzpůsobené možnosti filtrovat záznamy nově i podle data nebo výsledku kontrol.
Byly upřesněny formulace výsledku kontroly lokalit :
OK (100% odpovídá metodice a termínu)
nedodělky (do 10% lokality), lze k 30.6, 31.8. převzít + fa
výhrady 1 a 2 (nad 10%) – nelze převzít, ev. nový PP
nelikvidováno - nepřevzato, méněpráce + sankce
metodika – nebyla dodržena metodika (B, K), nepřevzato
nekontrolováno – lokalita nebyla APDM zatím kontrolována
Neodstranění zjištěných nedodělků, vad nebo nelikvidovaných rostlin je porušením
čl. 5.4. smlouvy a povede k sankcím.

V. METODIKY
1. Bolševník
1. a) mechanická likvidace
Sečení bude prováděno min 2 až 4 x ročně. První dvě seče budou provedeny v
termínech: první seč do 30. 6. a druhá do 31. 7., další seče budou následovat dle
potřeby.
První seč bude prováděna od počátku kvetení do jeho vrcholu (cca konec května –
červen), předána bude k 30.6. Budou se sekat celé porosty bolševníku nebo
jednotlivé rostliny při bodovém výskytu co nejblíže u země, tzn. ne jen kvetoucí
jedinci, ale i listové růžice.
Na tzv. ekoplochách budou dosekávány nebo vyrývány tzv. „nedopasky“, tzn.
všechny rostliny vyšší než 50 cm a všechny rostliny kvetoucí nebo plodící (i nižší než
50 cm!).
Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:
K 30.6. – min 1. seč, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na 90% území (viz
příloha č. 3 smlouvy o dílo)
k 31.8. min 2. seč + v případě potřeby další seče, 40 % JC
k 30.9. rostliny max 50 cm - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC
Plochy v ekozemědělství budou přebírány pouze v termínech k 31.8.(90 % JC) a k
30.9. 2015 (10 % JC).
Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději
k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)
Podmínky převzetí ploch při použití mechanických metod likvidace bolševníku:
Rostliny musí být vždy nižší než 50 cm a nesmí kvést. Žádné rostliny nesmí kvést
nebo být ve fázi zelené či hnědé zralosti. Na lokalitách se nesmí vyskytovat
pokosené okolíky se semeny a to ani z předchozího roku.

1.b) chemická likvidace
Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku, ale i na
možná omezení zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v
chráněných územích. Dále je třeba znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní
rostliny a živočichy, včely), životní prostředí a lidské zdraví. Důležitým vodítkem je
rozhodnutí o registraci, které se vydává ke každému přípravku a definuje možnosti
jeho použití.
Zadavatel požaduje přednostní používání selektivních herbicidů a to všude tam, kde
je to možné.
Zadavatel může po zhotoviteli v případě použití totálních herbicidů tam, kde bylo
možné použít selektivní registrovaný přípravek, požadovat dosetí ošetřených ploch
vhodnou travní směsí a to na náklady zhotovitele.
Herbicidy bude zhotovitel aplikovat brzy na jaře nejlépe v květnu, kdy jsou porosty
dobře průchodné, listové růžice jsou již plně vyvinuté, ale rostliny jsou vysoké pouze
0,5 – 0,7m, aby docházelo k postřiku listů shora a aby se aerosol nerozptyloval do
širokého okolí. Postřik musí být aplikován do doby, než rostliny začnou tvořit květní
stvol!
Pokud plánuje dodavatel použit postřik i na rostliny v pozdějších fázích kvetení,
uvede konkrétně ID lokalit, kterých se to bude týkat a požádá písemně o povolení
změny/modifikace metodiky nejpozději do 30.4.2015. Změny budou akceptovány
pouze v případě řádného zdůvodnění, nedostatečná kapacita dodavatele není
důvodem k takovýmto výjimkám.
Přípravky nebudou aplikovány na kvetoucí porosty v době denního letu včel.
Umístění včelstev a kontakty na včelaře si předem dodavatel zjistí na všech obecních
úřadech v jejichž katastrech práce provádí a do 30.4. 2015 tyto informace předá
pracovníkům APDM, kteří zajistí jejich zveřejnění v IS HEracleum.
Zhotovitel bude aplikovat herbicid za bezvětří a za suchého počasí v souladu s
podmínkami použití přípravků na základě jejich registrace v České republice (viz
Seznam povolených přípravků pro daný rok vydávaný Státní rostlinolékařskou
zprávou).
Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:
K 30.6. – min 1. postřik, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na 90% území (viz
příloha č. 3 smlouvy o dílo)
k 31.8. min 2. postřik + v případě potřeby další, 40 % JC
k 30.9. rostliny max 50 cm - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC
Plochy v ekozemědělství nejsou likvidovány chemicky.
Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději
k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)
Podmínky převzetí ploch při použití chemických metod likvidace bolševníku:
Účinek použitého herbicidu musí být vždy zjevný na všech rostlinách na lokalitě.
Nesmí se zde vyskytovat nové rostliny vyšší než 50 cm. Žádné rostliny nesmí kvést
nebo být ve fázi zelené či hnědé zralosti. Na lokalitách se nesmí vyskytovat
pokosené okolíky se semeny a to ani z předchozího roku. Konečné předání prací
proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10.
1.c) Změny metodiky:
U bolševníku nelze měnit chemickou likvidaci za mechanickou s výjimkou případů,
kdy by se ukázalo, že údaje o omezujících podmínkách v IS Heracleum jsou chybné

nebo došlo-li v průběhu realizace k jejich změně nebo ke změně zákonů, řešících
používání chemických prostředků při hubení nežádoucí vegetace. Je rovněž třeba
respektovat přání vlastníků – jejich podmínky k uděleným souhlasům jsou uvedeny
v IS Heracleum v poznámce a dodavatel je povinen je znát a plně respektovat.
Každou změnu metodiky u bolševníku musí písemně odsouhlasit odpovědná osoba
zadavatele na základě písemné žádosti dodavatele podané nejdéle do 30.4.2015.

2. Křídlatky
2.a) mechanická likvidace
Sekání je účinný způsob likvidace, pokud je používáno dlouhodobě a opakovaně.
Sečení bude prováděno křovinořezy, kosou nebo mačetou, vždy co nejníže u země.
V termínu do konce května, bude uskutečněno první sečení, v této době nejsou
výhony zcela vyvinuty a sečení je snazší. Frekvence dalších sečí bude přizpůsobena
růstu rostlin na lokalitě. Rostliny budou sečeny při dosažení průměrné výšky okolo 40
cm, což představuje zhruba jednu seč měsíčně. To znamená celkem 4 až 6 sečí
ročně. Intenzivněji proběhnou seče v období květen – červen (min 2 seče do konce
června), od poloviny srpna pak budou další seče probíhat dle růstu rostlin.
V mimořádně citlivých (cenných) oblastech budou výmladky potlačovány pravidelným
sekáním s frekvencí 1× za 2 týdny ve vegetačním období. Okrajově lze použít i
vykopávání, které je ale úspěšné pouze u lokalit v počátečním stádiu výskytu
křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin. Metoda je velmi pracná a z hlediska
dalšího šíření těchto rostlin riziková. Vykopány budou celé rostliny včetně rhizomů,
které mohou být ovšem zakořeněny až do hloubky 2 m. Metodika je použita pouze u
plošně malých nebo řídkých výskytů a v citlivých lokalitách z hlediska ochrany
přírody.
Na tzv. ekoplochách budou dosekávány nebo vyrývány/vykopávány tzv.
„nedopasky“, tzn. všechny rostliny vyšší než 40 cm. V rámci celého projektu je
výskyt křídlatek na těchto plochách velmi malý.
Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:
K 30.6. – min 2 seče, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na 90% území (viz
příloha č. 3 smlouvy o dílo)
k 31.8. min 2 další seče, 40 % JC
k 30.9. min 2 další seče , rostliny max 50 cm - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC
Plochy v ekozemědělství budou v případě křídlatky přebírány pouze v termínech k
30.9. 2015 (90 % JC), protože v rámci celého projektu je výskyt křídlatek na těchto
plochách velmi malý.
Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději
k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)
Podmínky převzetí ploch při použití mechanických metod likvidace křídlatek:
Při předání musí být sečené křídlatky vždy nižší než 40 cm, na lokalitách nesmí
zůstat neposečené rostliny. V případě vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané

rizomy. Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedostatky musí být odstraněny
nejpozději k 15.10. 2015.
2. b) chemicky
Chemicky lze křídlatky účinně likvidovat buď metodou „jarních“ nebo „podzimních“
postřiků – obě metody jsou podrobně popsány v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
Dodavatel navrhne do 30.4. 2015 „Harmonogram chemického ošetření křídlatky“, ve
kterém určí lokality (podle ID nebo např. celých katastrů) vč. výměr po
pokryvnostech, které plánuje likvidovat „jarními“ postřiky a které „podzimními“. Návrh
zašle ke schválení písemně nebo emailem APDM (pocova@apdm.cz, 605 298 824)
do 30.4.2015. Z přílohou harmonogramu je vždy výkaz výměr rozdělený na
mechanickou a chemickou likvidaci, u chemické pak na jarní a podzimní metodu. Po
schválení Harmonogramu odpovědnou osobou zadavatele (RNDr. L. Pocová) se
tento stává závazným podkladem pro přebírání, kontroly a fakturaci prací. O povolení
změny schváleného „Harmonogramu křídlatek“ je možné písemně žádat pouze do
31.5. 2015 a pouze ze závažných objektivních důvodů. Změnu musí odsouhlasit dle
smlouvy TDI i zástupce zadavatele.
Zejména při podzimní aplikaci herbicidů na vzrostlé a případně i kvetoucí porosty
budou dodržována všechny opatření omezující negativní vliv na okolní vegetaci a
zvířata, zejména ryby a včely. Aplikace herbicidů bude provedena s dostatečným
časovým předstihem tak, aby se mohl nejpozději k 30.9. projevit jejich účinek a to vč.
„oprav“ nezasažených rostlin v rozsáhlejších porostech. Vzhledem ke zkušenostem
s touto metodou likvidace upozorňujeme, že není možné nechávat aplikaci postřiků
až na září, jak bývá uváděno v metodikách, v roce 2015 musí být k 30.9. celé lokality
zjevně žluté nebo hnědé nebo jevit jiné známky chemické likvidace, v závislosti na
použitém přípravku. Při práci v hustých a rozsáhlých porostech je třeba aplikovat
postřik i na listy uvnitř porostu, často to musí být provedeno postupně od okrajů ke
středu nebo v pásech (viz příloha č.1 smlouvy) – s aplikací je proto vhodné začít již
od začátku srpna, nebo i dříve.
Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:
K 30.6. – proveden 1. postřik u „jarní metody“, fakturace 50 % jednotkové roční ceny
na max 90% území dle schváleného Harmonogramu likvidace křídlatek
k 31.8. min 2. jarní postřik a 1. podzimní postřik , 40 % JC
k 30.9. dokončeny opravné postřiky, rostliny zjevně všechny zasažené - závěrečné
převzetí ploch, 10 % JC
Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději
k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)
Podmínky převzetí ploch při použití chemických metod likvidace křídlatek:
Při předání na lokalitách nesmí zůstat žádné neošetřené rostliny, všechny rostliny
musí jevit výrazné známky zasažení herbicidem – jsou zpravidla žluté nebo hnědé
nebo bez turgoru apod. Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedostatky musí
být odstraněny nejpozději k 15.10. daného roku.
2.c) Změny metodiky:
U křídlatky rovněž nelze měnit chemickou likvidaci za mechanickou svévolně,

Každou takovou změnu metodiky u křídlatek musí písemně odsouhlasit odpovědná
osoba zadavatele na základě písemné žádosti dodavatele podané nejdéle do
30.4.2015, žádost musí obsahovat objektivní důvody ke změně.
3. Netýkavka
Likvidace netýkavky je prováděna z důvodu zejména sekundárního nezamořování
eradikovaných lokalit bolševníku a křídlatky a po dohodě je možné metodu vhodně
modifikovat podle místních podmínek a průběhu vegetace. Chemickou likvidaci je
zde žádoucí omezit na minimum a využít spíše mechanických metod, protože se
jedná o jednoletou rostlinu, kde postřik je stejně účinný jako sečení, každý zásah je
potřeba vícekrát opakovat a plochy kontrolovat. Chemické metody likvidace u
netýkavky nejsou povinnou metodikou. Vzhledem k tomu, že netýkavka je jednoletá
rostlina, pro většinu lokalit, kde je sice chemický postřik z hlediska omezení možný,
může se dodavatel kvalifikovaně rozhodnout, zda ho také použije či použije
mechanické metody a to i s ohledem na možné důsledky zásahu na okolní zeleň.
Případnou změnu metodiky pouze oznámí technickému dozoru a odpovědnému
pracovníkovi zadavatele.
Do 30.4. předloží dodavatel pro každou zasaženou část Harmonogram likvidace
netýkavky, ve kterém uvede, kolik dní dle jeho zkušeností trvá na dané realizační
části jedna vlna likvidace/ vytrhávání, časový plán zahájení jednotlivých vln tak, aby
do 31.8. proběhly minimálně 3 vlny mechanické nebo 2 vlny chemické likvidace a do
30.9. další 2 vlny mechanické nebo chemické likvidace. V Harmonogramu u více
zasažených částí popíše odkud budou práce začínat a odhad, s kolika pracovníky
bude práce prováděna. Harmonogram zašle odpovědné osobě zadavatele písemně
k odsouhlasení.
Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:
K 30.6. – nelze likvidaci netýkavky převzít, práce začínají zpravidla 1.7.
k 31.8. min 3 vlny vytrhávání nebo sečení dle odsouhlaseného Harmonogramu pro
Netýkavku nebo min 2 postřiky 90 % JC
k 30.9. dokončeny opravy – min 2 vlny kontrol dodatečně nakvétajících rostlin, na
lokalitách nejsou kvetoucí ani plodící nebo vysemeněné rostliny = závěrečné převzetí
ploch, 10 % JC
Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději
k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)
Podmínky převzetí ploch netýkavky:
Při předání na lokalitách nesmí zůstat žádné neošetřené rostliny, pokosené nebo
vytrhané rostliny nesmí zakořeňovat a jejich výška nesmí přesahovat 20 cm. Nesmí
být manipulováno s rostlinami s dozrávajícími nebo zralými semeny. Na lokalitách
nesmí zůstat kvetoucí ani plodící rostliny. Konečné předání prací proběhne k 30.9.,
nedostatky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. daného roku.
3 c) Změny metodik
Metody likvidace uvedené v IS Heracleum jsou pouze nepovinné, žádosti o jejich
změnu jsou proto irelevantní.

