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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Č. II 

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka 
Datum zahájení výběrového řízení: 21.04.2022 
(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 
IČO: 05128820 
se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 
(dále jen „zadavatel“) 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
IČO: 28360125 
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00 
tel.: +420 541 211 528 
e-mail: zakazky@akfiala.cz 
ID datové schránky: vb7kdaz 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je 

obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění dokumentace výběrového řízení na žádost 

dodavatele takto: 

Dotaz č. 1 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V zadání jsou specifikovány termíny plnění prací, a sice 150 dní ode dne účinnosti smlouvy pro 

analytickou část a dalších 90 dní ode dne doručení písemné výzvy Objednatele pro návrhovou část 

studie.  

Dílčí částí Analytické části je mimo jiné Monitorovací kampaň v 5 měrných profilech na vodních tocích 

a srážek ve 2 lokalitách. Tato měrná kampaň má být provedená v délce 3 měsíců a v rozsahu dle 

přílohy č. 2 Technické specifikace, Specifikace monitorovací kampaně.  

Je možné konstatovat, že je nutné mít optimisticky minimálně 1 měsíc na přípravu, návrh koncepce 

monitorovací kampaně a její projednání s Objednatelem navíc vč. umístění měrných profilů a montáž 
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přístrojů. Následovala by 3 měsíční měrná kampaň a dále minimálně 1 měsíc na zpracování výsledků 

monitoringu a kalibraci modelů. Na tuto dílčí část Analytické části je nutné mít k dispozici minimálně 5 

měsíců, tj. 5x30 = 150 dní! To je celá lhůta požadovaná Zadavatelem pro předání kompletní 

Analytické části, jejíž součástí jsou ale také simulace stávajícího stavu požadované Zadavatelem (viz 

žádost o informace č.3), které je možné zpracovávat až na zkalibrovaném modelu. Dále také 

Zadavatel požaduje projednání a odsouhlasení Analytické části s Objednatelem.  

Z výše uvedeného dle našeho názoru vyplývá, že není možné splnit termín po předání kompletní 

analytické části odsouhlasené Objednatelem v termínu do 150 dní ode dne účinnosti smlouvy.  

Může Zadavatel objasnit postup přípravy, zpracování, projednání a odsouhlasení kompletní 

Analytické části tak, aby byly splněné podmínky Zadavatele nebo může Zadavatel prodloužit termíny 

plnění pro tuto část díla tak, aby bylo reálné splnění v rozsahu požadovaném Zadavatelem (viz dále 

uvedené žádosti o informace)? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel prodlužuje termín plnění Analytické části Díla o 30 dnů, dodavatel je tak povinen předat 

zadavateli zadavatelem odsouhlasenou Analytickou část Díla do 180 dnů ode dne účinnosti 

Smlouvy. Zadavatel upravil Přílohu č. 3 Poptávky – Návrh smlouvy, jež je přílohou tohoto 

vysvětlení. 

 

 

Dotaz č. 2 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V příloze 3 k Technickým specifikacím jsou definovány požadavky na simulační model. Požaduje se 

„zhotovení spřaženého modelu simulujícího proudění po povrchu povodí včetně infiltrace a současně 

proudění v kanalizaci dešťové a jednotné". Dále se píše: .,Požaduje se fyzikálně založené spřažení 

(kanalizační vpusti, výtoky z kanalizace atd.)". Pro proudění po povrchu povodí se požaduje „20 nebo 

kombinovaný 10/20 (10 koryta toků, 20 inundačního území) model, preferuje se 20 model".  

Z výše uvedené specifikace požadavků na použitý simulační model není zcela zřejmé, jaká forma 

„spřažení" (spojení) je objednatelem požadována. 

a)  Pokud má zadavatel zájem na spojení 2D modelu povrchového odtoku a říčních koryt 

spolu s 1 D modelem kanalizace, takové spojení je možné a v naši společnosti na zakázkách 

běžně používané. Spojení obou modelu se děje v reálném čase výpočtu převodem vod v 

šachtách a ve výustích. Toto řešení je vhodné pro větší průtoky v tocích, kdy není nutné věnovat 

se detailní hydraulice objektů na toku. Tuto možnost ovšem komplikuje požadavek na kalibraci 

kapacit koryt toků, které u 2D simulací není možné representovat s dostatečnou přesností. 

Navíc při něm nelze dostatečně přesně zajistit podmínky pro výpočet tlakového proudění 

uzavřených profilech. 

b)  Pokud má zadavatel zájem na spojení 1 D korytového modelu toku, 2D 

distribuovaného modelu povrchového odtoku spolu s 1 D modelem kanalizace i tato možnost je 



 

Vysvětlení, změna nebo doplnění dokumentace výběrového řízení Stránka 3 z 7 

k dispozici. Jedná se o tzv. (3way coupling), kdy výpočet probíhá paralelně ve všech 

modelovaných prostředích. V tomto případě lze zajistit podmínky pro proudění v uzavřených 

profilech a s dostatečnou přesností definovat profil říčního koryta. 

Celkové zadaní vyznívá spíše pro řešení ad b), nicméně ze zadání nám není zcela zřejmé, co Zadavatel 

požaduje i s vazbou na podmínky v návrhu smlouvy, která nepřipouští jakékoliv změny plnění díla 

oproti zadávací dokumentaci bez předchozího odsouhlasení s Objednatelem.  

Může Zadavatel upřesnit, jak má vypadat „spřažený" simulační model?  

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Platí to, co je uvedeno v dokumentaci výběrového řízení, pokud tedy 2D model neustáleného 

proudění po povrchu povodí i v tocích neumožňuje zohlednit předepsanou přesnost při kalibraci 

koryta toku, je přípustné využít i kombinovaný 1D/2D model (1D koryta toků, 2D inundační území) 

spřažený s 1D modelem kanalizace způsobem popsaným v dotazu pod písmenem b). 

 

Dotaz č. 3 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V příloze č. 4 Poptávky k podání nabídky, Technická specifikace, kap. 3. Upřesnění členění a rozsahu 

zpracování vč. provázání na přílohu č.3 Technické specifikace, Požadavky na simulační model je 

detailně zpracován soubor technických požadavků Zadavatele na celé řešení simulačních modelů a 

výstupů ze simulací. 

Pro stávající stav se požaduje: 

a) Výpočet ustáleného stavu v tocích (bez kanalizace) pro průtoky Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, 

Q50 a Q100, pro které má být vyhodnocena kapacita koryt a kritických objektů. 

b) Dále má být proveden výpočet pro zatížení celého povodí návrhovými dešti H1, H2, 

H5, H10, H20, H5O a H100 a dále jedním extrémním historickým deštěm. Tento výpočet má být 

proveden pro tři případy odtoku z retenční nádrže černovická terasa, a sice pro přítok O m3/s 

(srážka pouze v řešeném území), 2 m3/s (neškodný průtok v korytě) a dále 3,4 m3/s (maximální 

odtoku z RN). 

Celkový počet spojených 1 D+2D simulací v tomto případě dosahuje minimálně počtu 7 (a) + 3*8 (b) 

=31. Z textu nicméně není zcela jasné, za jakých podmínek v říčním systému má být soubor simulací 

návrhových dešťů ad b) proveden. Pokud by se mělo jednat o analýzu vlivu srážek na situaci v 

recipientech za všech vodních stavů dle bodu a), dojdeme k číslu počtu simulací 7 + 7*3*8=175!  

Pro návrhový stav se požaduje:  

Při řešení návrhové části projektu má pak zpracovatel provést tři scénáře výhledového řešení, a sice 

stávající stav + navržená opatření, výhledový stav s připojenými přestavbovými a rozvojovými 

plochami a dále tento stav + navržená opatření. I u těchto scénářů má být podle zadání proveden 

kompletní výpočet jako u stávajícího stavu.  
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Celkový počet 1 D+2D simulací pro návrhový stav se tak pohybuje na úrovni minimálně 31 *3=93 

simulací. Celkem je tedy podle interpretace zadání požadováno provést 31 +93=124 1 D+2D simulací. 

Lze ovšem předpokládat, že dílčích simulací bude ještě více, a to s ohledem na nutnou analýzu a 

vyhodnocení jednotlivých dílčích navrhovaných opatření (v rozsahu dle přílohy č.4 Poptávky k podání 

nabídky, Technická specifikace, kap. 3b Návrhová část) a souboru všech navrhovaných a 

odsouhlasených opatření na závěr tak, aby se dosáhlo cílů, které jsou definovány Zadavatelem v 

příloze č.4 Poptávky k podání nabídky, Technická specifikace, kap. 1. Předmět veřejné zakázky.  

Pro stávající i návrhový stav je Zadavatelem požadována maximální velikosti výpočtového elementu 1 

m2. Při velikosti, tvaru a charakteru řešeného povodí to bude znamenat velké nároky na potřebnou 

dobu pro simulace při výše uvedeném nutném počtu 1D+2D simulací.  

S ohledem na požadované termíny plnění s vědomím časové náročnosti výše uvedených 1D+2D 

simulací žádáme o ujištění, zda se skutečně jedná o požadavek na takto rozsáhlé výpočty pro 

Analytickou i Návrhovou část pomocí 1D+2D simulačních modelů a z toho vyplývající rozsáhlé výstupy 

(viz požadavky na grafickou část) nebo jsme jen nesprávně pochopili zadávací dokumentaci?  

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel upravuje počet simulací zkrácením průtokových řad na Q5, Q20, Q50, a Q100 a 

dešťových řad na H5, H20, H50 a H100. Pro upřesnění podmínka „v případě vyhotovení rastu 

digitálního modelu terénu se požaduje maximální velikost elementu 1 m2“ je vztažena k 

rastrovému, nikoli výpočtovému elementu. Zadavatel upravil Přílohu č. 4 Poptávky – Technická 

specifikace, jež je přílohou tohoto vysvětlení. 

 

 

Dotaz č. 4 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V kap. 4. Obecné požadavky, přílohy č.4 Technická specifikace jsou pod bodem c) představeny 

požadavky na předání simulačních modelů. Pod druhou odrážkou Zadavatel požaduje předat 

„simulační model bude rovněž ve vlastnictví Objednatele".  

Žádáme Zadavatele o objasnění tohoto bodu zadávací dokumentace. Jedná se o požadavek na 

předání vlastního výpočetního prostředku (tedy SW), se kterým se simulace provádějí a případná cena 

za licence má být zahrnutá do nabídkové ceny? Co by mělo být dle tohoto bodu Zadavateli předáno? 
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Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Nejedná se o požadavek na předání vlastního výpočtového prostředku (licence k SW), ale o předání 

souborů simulačního modelu – jak výstupových souborů, tak datového modelu. 

 

Dotaz č. 5 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V kap. 3. Upřesnění členění a rozsahu zpracování, přílohy č.4 Technická specifikace je pod bodem b) 

Návrhová část mimo jiné uvedené: ,,V případě, že navržená opatření budou zahrnovat i využití objemu 

RN Cernovická terasa, je nutné v povodí retenční nádrže určit oblast, která bude „odpojena" od 

kanalizace, resp. v ní budou navržena opatřeni ke zpomalení odtoku srážkových vod. Veškerá opatření 

související s RN Cernovická terasa musí být zapracována do jejího manipulačního řádu. Zpracovatel 

studie k tomuto účelu dodá a projedná veškeré potřebné podklady".  

Může Zadavatel upřesnit, jaké „veškeré potřebné projednané doklady a podklady" by měl zpracovatel 

studie dodat Zadavateli v případě využití objemu RN černovická terasa?  

Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

V případě že dodavatel navrhne změnu manipulačního řádu, je nutné doložit rešerši všech 

nezbytných kroků pro změnu manipulačního řádu RN Černovická terasa. Podklady i samotný návrh 

úpravy musí být projednán s BVK, a.s., které RN Černovická terasa provozují.  

 

Dotaz č. 6 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V příloze č. 3 Poptávky k podání nabídky, Návrh smlouvy, čl. VIII Projednání, odst. 24.5. je mimo jiné 

uvedené: ,,Zhotovitel se v rámci projednání zavazuje zejména k: obstarání všech potřebných nebo 

nezbytných stanovisek a vyjádřeni všech orgánů veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených 

studií".  

Může Zadavatel upřesnit, od kterých orgánů státní správy dotčených studií požaduje po Zhotoviteli 

obstarat potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření? Tato stanoviska musí být pouze kladná? 

Může Zadavatel upřesnit nebo vysvětlit, co to znamená obstarat potřebná nebo nezbytná stanoviska 

a vyjádření vlastníků nemovitostí dotčených studií? Jedná se také o dotčené vlastníky pozemků? Tyto 

stanoviska a vyjádření musí být pouze kladná? 
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Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Všechna zadavatelem požadovaná stanoviska jsou podrobněji specifikována v příloze č. 4 Poptávky 

- Technická specifikace: 

„Navržené opatření musí být v souladu s platnou legislativou. Výstupy analytické a návrhové části 

budou projednány a odsouhlaseny Objednatelem a projednány s Brněnskými vodárnami, a.s., 

Povodím Moravy, s.p., Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Odborem 

územního plánování a rozvoje MMB, MČ Tuřany a MČ Chrlice. Připomínky dotčených subjektů 

budou po odsouhlasení Objednatelem zapracovány do výsledné podoby studie. Projednání 

analytické části bude formou zápisu ze společného kontrolního dne.“ 

Zadavatel pro vyloučení pochybností odstraňuje z odst. 24.5 Přílohy č. 3 Poptávky slovní spojení 

„nebo vlastníků nemovitostí dotčených studií“ a doplňuje toto ustanovení o informaci, že 

požadovaná stanoviska a vyjádření jsou blíže specifikovány v příloze č. 4 Technická specifikace. 

 

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svoji 

původní délku takto: 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 20.05.2022, do 10:00 hod. 

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek se nemění. 

 

DOKUMENTY  

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejnil na webových stránkách zadavatele dle výše uvedeného 

tyto dokumenty:  

- 00. Poptávka_Studie odtokových poměrů ve znění vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. II 

- 03. Příloha č. 3 - Návrh smlouvy ve znění vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. II 

- Technická specifikace ve znění vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. II 

 

Zadavatel uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou pro dodavatele závazné a požaduje, aby 

dodavatelé v rámci zpracování nabídek nadále vycházeli z výše uvedených dokumentů 

uveřejněných na webových stránkách zadavatele spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 
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V Brně dne 05.05.2022  

____________________________ 
Kancelář architekta města Brna, 
příspěvková organizace 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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