
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A  

Povodí Vltavy uspořádá tržní konzultaci ke stavbě bezpečnostního přelivu na 
přehradě Orlík 

 

Praha, 7. března 2019 – Povodí Vltavy, státní podnik, zveřejnil výzvu k účasti na 
předběžné tržní konzultaci před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž předmětem je 
vybudování doplňkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík, v rámci 
zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod. Tržní konzultace se bude konat 15. 
března 2019 v 10:00 hod. přímo v areálu vodního díla Orlík. Zájemci o účast na tržní 
konzultaci z řad potenciálních dodavatelů se mohou přihlásit k účasti do 11. března 2019 
do 10:00 hod. na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html. Profil 
zadavatele je rovněž přístupný na webu www.pvl.cz v části „Pro media a veřejnost – 
Veřejné zakázky“.  
 
„Účelem tržní konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné 
zakázky a současně získání všech informací potřebných pro stanovení co možná 
nejefektivnějšího způsobu plnění této veřejné zakázky,“ upřesňuje generální ředitel státního 
podniku Petr Kubala.   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v době uveřejnění výzvy stanovena ve výši 1,45 mld 
Kč bez DPH. Tato hodnota se však může na základě výsledků tržní konzultace měnit. 

Místem plnění veřejné zakázky je vodní dílo Orlík, a to objekt hráze a jejího pravého zavázání, 
včetně svahu na pravém břehu bezprostředně pod vodním dílem Orlík. 

Předmětem tržní konzultace je identifikace možných technických řešení veřejné zakázky a 
případná diskuze o dalších, zejména technických otázkách souvisejících s jejím plněním.  

„V rámci konzultace budeme s potenciálními dodavateli probírat technické, logistické a 
personální otázky, podstatné pro plnění veřejné zakázky. Je to zejména výroba betonové 
směsi, zajištění kontinuální betonáže, zajištění požadovaných vlastností betonové směsi a 
konstrukcí, zajištění mechanizace, dostatečného počtu pracovních skupin a organizace 
staveniště při realizaci dočasné jímky na návodní straně hráze,“ dodává Tomáš Havlíček, ředitel 
investiční sekce státního podniku. „Zadavatel má zájem, aby plnění veřejné zakázky proběhlo v 
období let 2020 až 2025. Konkrétní doba plnění bude však předmětem zadávacích podmínek 
veřejné zakázky a může být upravena, a to i na základě výsledků tržní konzultace,“ uzavírá T. 
Havlíček. 

 
Hugo Roldán 
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém 
povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných vodních toků, přes 12 000 km 
určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 
110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 
49 pohyblivými a 298 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.  
 


