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1. Úvod 

Technická infrastruktura zahrnuje odvětví důležitá nejen pro náležitou činnost státu, krajů 

a obcí ale i pro činnost každého člověka v tomto systému. Tato infrastruktura je zajímavá tím, 

že pokud dojde k výpadku určitého odvětví do ní spadající např. energie či dopravy, postihne 

tato skutečnost velké množství lidí, protože tito lidé, jsou na těchto odvětvích závislí. Veřejná 

zeleň je jedním z odvětví lokální technické infrastruktury a je nedílnou součástí každé obce. 

Je důležitá jak pro obec samotnou, tak i pro jednotlivé občany, protože vytváří nejen 

atraktivnost daného místa, ale i pracovní podmínky nebo zdravý životní styl. Správou veřejné 

zeleně se zabývá příslušný odbor v dané obci. Pokud jde o statutární města dělená na obvody, 

tak se v tomto případě jedná o příslušné odbory jednotlivých obvodů. 

Cílem práce je charakterizovat zabezpečování veřejné zeleně ve vybraném městském obvodě 

Ostrava-Jih a jeho financování, blíže nastínit správu veřejné zeleně v tomto obvodě a pokusit 

se navrhnout řešení pro zlepšení její činnosti. Diplomová práce se skládá z úvodu, tří dílčích 

kapitol a závěru. 

V první části této práce je obecně popsána technická infrastruktura a její podrobné členění. 

Dále následuje koncepce provozu a rozvoje této infrastruktury, ekonomika odvětví a její 

financování, principy řízení jednotlivých odvětví (oddělené a smíšené modely řízení) a blíže 

je zde charakterizovaná infrastruktura rozdělená podle technických kritérií. 

Prostřední kapitola se zaměřuje na veřejnou zeleň a její správu, která patří do lokální části 

technické infrastruktury, v městském obvodě Ostrava-Jih. Nejdříve je tento obvod lehce 

popsán (doprava, kultura atd.) a poté následuje část, která obsahuje základní informace 

o veřejné zeleni. Dále popis pokračuje správou veřejné zeleně ve zvoleném obvodě a obsahuje 

smlouvu o dílo, která charakterizuje hlavní činnosti péče o tuto zeleň. Nachází se zde také 

každoroční rozpočet poskytovaný obvodu Magistrátem města Ostravy a budoucí připravované 

projekty. 

Do poslední kapitoly spadá projekt Izolační zeleň města Ostravy, který je jeden Zelených 

projektů tohoto města, a ve kterém hraje velkou roli zmiňovaný obvod. Následují osobní 

návrhy a zhodnocení správy veřejné zeleně v popisovaném obvodě. 

V práci jsou použity tyto metody: analýza a syntéza, komparace a rozbor dokumentů a tyto 

hypotézy: deskriptivní a vysvětlovací.  



8 

 

2. Technická infrastruktura 

V posledních letech došlo k prohloubení rozdílu mezi jednotlivými obory a odvětvími 

technické infrastruktury („dále jen TI“). O zařazení TI do veřejného sektoru má největší 

vypovídací schopnost rozdělení veřejného sektoru podle Streckové. Podle ní, lze veřejný 

sektor členit dle kritérií potřeb, které jsou odpovědí na otázku, jakou potřebu uspokojují 

jednotlivá odvětví veřejného sektoru. Podle tohoto kritéria se veřejný sektor člení na: 

 existenční jistoty (ekologie, práce, sociální zabezpečení), 

 informace, poznání a spoje (masmédia, spoje, věda a výzkum, vědecké informace), 

 odvětví rozvoje člověka (kultura, sociální služby, tělesná kultura, vzdělávací soustava, 

zdravotnictví), 

 privátní statky (bydlení, výživa), 

 společenské potřeby (armáda, justice, policie, veřejná správa), 

 technickou infrastrukturu (doprava, energetika, telekomunikace)
1
. 

Infrastruktura 

Infrastrukturu lze chápat jako soubor podmínek, které zabezpečují fungování ekonomiky nebo 

jako „společenský režijní kapitál“. Je důležitá pro ekonomický rozvoj, protože zahrnuje 

nezbytné investice do odvětví. Infrastruktura se dělí na ekonomickou, sociální a technickou. 

Obecně se dá infrastruktura charakterizovat jako soustava systémů (množina propojených 

strukturální prvků, které udržují celou strukturu pohromadě), které zajišťují poskytování 

služeb sociálně-ekonomického a technického charakteru. Většinou je používána pro struktury, 

které jsou uměle vytvořené. 

Ekonomická infrastruktura je tvořena bankovními a finančními sítěmi a zajišťuje peněžní 

přenosy. 

Sociální infrastruktura má za úkol zajistit časovou, proporcionální a prostorovou dostupnost 

sociálních služeb a aktivit všech odvětví člověka (např. kultura, školství, tělovýchova, 

zdravotnictví), bydlení, obchodní sítě a síť veřejné správy. 

Technická infrastruktura zahrnuje tato odvětví: dopravu, energetiku, informační 

a telekomunikační infrastrukturu, odpadové a vodní hospodářství a další aktivity na úrovni 

obcí. Jde tedy o systém zajišťující pohyb energií, informací, materiálu a osob. 

                                                 

1
 HLAVÁČ, J., J. REKTOŘÍK a E. SKŘÍDLOVSKÁ. Ekonomika a řízení technické infrastruktury. Brno: 

Masarykova univerzita, 1996, s. 3, 4. ISBN 80-210-1483-0. 



9 

 

Některé oblasti zasahují jak do oblasti ekonomické, tak i do sociální, a proto se často hovoří 

o sociálně-ekonomické infrastruktuře, případně o veřejné infrastruktuře. 

Ekonomická role infrastruktury 

Infrastruktura podporuje ekonomický rozvoj klasických výrobních odvětví, ale její fungování 

je podmínkou celkového ekonomického vývoje. Různým důrazem na rozvoj infrastruktury lze 

ovlivňovat dynamiku vývoje ekonomiky, jak v obecním, regionálním, tak i nadregionálním 

a mezinárodním měřítku. 

Přirozený monopol 

Typickým pro TI je přirozený monopol. Díky ekonomicko-organizačnímu know-how, 

technickému pokroku a vývoji nových technologií je umožněno, aby do prostředí, které bylo 

dlouhodobě monopolní, pronikaly prvky konkurence. Typickým příkladem je např. 

elektroenergetika, kde si občan může stanovit svého distributora
2
. 

2.1 Členění technické infrastruktury 

Mezi jednotlivými obory TI existují konkurenční i kooperační vztahy. Nachází se zde 

infrastrukturní aktivity, které hospodaří vyrovnaně (např. komunální odpadové hospodářství), 

které jsou ziskové (např. energetika) nebo ztrátové (např. městská hromadná doprava, veřejné 

osvětlení). Na funkčnosti a odpovědnosti služeb se podílí nejen stát, ale také kraje, obce 

a soukromé organizace. TI lze členit: 

 z hlediska ekonomického, 

 podle charakteristiky infrastrukturního majetku, 

 podle organizačních (manažerských) kritérií, 

 podle prostorového členění infrastrukturních zařízení, 

 podle technických kritérií. 

Většina produktů infrastrukturních odvětví má konkrétního adresného spotřebitele. Jedná 

se o některé produkty dopravní, produkty energetické, spoje, telekomunikace nebo 

vodárenství. Adresnost produktu je sice pro aktivní ekonomickou bilanci infrastrukturní 

služby podmínkou nutnou, ne však postačující, protože limitem je též cena, která by měla být 

                                                 

2
 REKTOŘÍK, J., J. HLAVÁČ a kol. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 

2012, s. 15-95. ISBN 978-80-86929-79-8. 
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pro odběratele přijatelná, resp. sociálně únosná. V tabulce č. 2.1 lze vidět členění 

TI z hlediska ekonomického. 

Tab. 2.1 Členění TI z hlediska ekonomického 

EKONOMICKÝ 

CHARAKTER 
OBORY, ODVĚTVÍ 

HOSPODAŘÍCÍ ZPRAVIDLA 

VYROVNANĚ 
kanalizace, odpadové hospodářství, pohřebnictví atd. 

HOSPODAŘÍCÍ ZPRAVIDLA 

SE ZISKEM 

dálková a osobní doprava, doprava materiálu a zboží, energetika, 

informace a telekomunikace, vodárenství atd. 

HOSPODAŘÍCÍ ZPRAVIDLA 

SE ZTRÁTOU 

městská hromadná doprava a veřejná osobní doprava, veřejné 

osvětlení atd. 

Zdroj: REKTOŘÍK, J., J. HLAVÁČ a kol. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 

2012. 

Infrastrukturní majetek zahrnuje stavby a zařízení tvořící podstatu, která je nenahraditelná 

pro plnění účelu daného odvětví, je většinou základem přirozeného monopolu a vlastník 

je za fungování infrastrukturní služby odpovědný (např. kanalizace, silnice, vodovody). 

Do provozního majetku lze zařadit objekty a zařízení sloužící k obsluze a provozování, které 

jsou nahraditelné (např. administrativní budovy, dopravní prostředky, sklady). Členění 

majetku na infrastrukturní a provozní mělo velký význam při privatizaci některých 

infrastrukturních služeb po roce 1989. Tendence oddělit tyto dva druhy majetku spočívá 

v tom, že provozní oblast je možno podrobit konkurenci zatímco infrastrukturní oblast 

se na sebe snaží převzít výhody monopolu. 

Obory infrastruktury nejsou vnitřně homogenní, proto mohou být organizačně členěny 

na oblasti (skupiny organizačních jednotek), které jsou technicko-ekonomicky odlišné. Lze 

rozlišit: 

 distribuci (distributoři), 

 spotřebiště (spotřebitelé), 

 zdroje (výrobci). 

Jelikož mají infrastrukturní procesy a zařízení síťový charakter, musí být také prostorově 

(geograficky) rozčleněny. Toto členění je tím pevnější, čím je infrastrukturní obor spjat 

s veřejnou správou. 

Moderní prostorové členění infrastrukturních procesů a zařízení je následující: 

 nadnárodní (globální, mezinárodní), 

 vnitrostátní, 

 regionální (krajské), 

 místní (lokální), 
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 technický detail (připojení). 

Tabulka č. 2.2 zobrazuje členění TI podle technických kritérií. 

Tab. 2.2 Členění TI podle technických kritérií 

ODVĚTVÍ OBOR DRUH 

DOPRAVA 
drážní, letecká, silniční, vodní, 

ostatní 

cyklistická, doprava v klidu 

(parkování), koňská, nákladní, 

námořní, osobní, pěší, potrubní, 

vnitrozemská, přeprava osob 

a zboží atd. 

ENERGETIKA 
elektroenergetika, plynárenství, 

ropné produkty, teplárenství 
výroba, distribuce, spotřeba 

INFORMAČNÍ 

A TELEKOMUNIKAČNÍ 

INFRASTRUKTURA 

internet, pošta, radiokomunikace, 

telekomunikace 
celoplošné, regionální a místní sítě 

LOKÁLNÍ TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA 
dle místních podmínek pohřebnictví, veřejné osvětlení atd. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ odpadové hospodářství 

svoz, třídění, likvidace, recyklace 

odpadů, informační systémy, 

znečištění ovzduší atd. 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
vodárenství a kanalizace, vodní 

toky 

odvádění a čištění odpadních vod, 

protipovodňová ochrana, správa 

hydrografické sítě, výroba 

a distribuce vody 

Zdroj: REKTOŘÍK, J., J. HLAVÁČ a kol. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 

2012. 

2.1.1 Kritická infrastruktura 

V minulém století se začala řada zemí a následně začátkem jednadvacátého století i orgány 

Evropské unie („dále je EU“) zabývat ochranou těch infrastrukturních prvků, které jsou 

ohroženy ať už přírodní katastrofou, teroristickým napadením či válkou, a které mohou 

zásadním způsobem ohrozit bezpečnost státu a občanů a významně ochromit jeho ekonomiku. 

V rámci EU byly například vydány tyto dokumenty, které se týkaly vymezení a ochrany 

prvků kritické infrastruktury („dále jen KI“): 

 Evropským parlamentem vydáno usnesení o návrhu směrnice Rady o určování 

a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její 

ochranu – 2007 (schválena 8. prosince 2008), 

 „Sdělení komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury“ – 2006, 

 „Zelená kniha o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury“ – 2005, 

 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Ochrana kritické infrastruktury při 

boji proti terorismu“ – 2004. 

V České republice („dále jen ČR“) lze KI vymezit v zákoně až od 1. ledna 2011 v rámci 

novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v následujících intencích a definicích, které 
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jsou shodné s dalšími zákony evropských zemí, EU, USA atd., a které se týkají stejných 

problémů. Do KI z pohledu odvětvového jsou zahrnuta tato odvětví (tučně odvětví 

spadajících do TI): 

 doprava, 

 energetika, 

 finanční trh a měna, 

 informační a komunikační systémy, 

 nouzové služby, 

 potravinářství a zemědělství, 

 veřejná správa, 

 vodní hospodářství, 

 zdravotnictví. 

Prvkem KI se rozumí prostředek, stavba, veřejná infrastruktura nebo zařízení, určené podle 

odvětvových a průřezových kritérií a subjektem je provozovatel prvku KI. 

Průřezová kritéria pro určení KI: 

 dopad na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení nezbytných služeb nebo 

jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob, 

 ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu více než 0,5% HDP, 

 oběti s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo než 2 500 s následnou 

hospitalizací delší než 24 hodin. 

Odvětvová kritéria pro určení KI viz. výše
3
. 

2.2 Koncepce provozu a rozvoje technické infrastruktury 

Je zřejmé, že TI svým síťovým charakterem a prostorovým aspektem klade při své optimální 

funkci a potřebném rozvoji značné nároky na koordinaci dílčích potřeb, požadavků a kapacit. 

Rozvoj TI vychází z požadavků spotřebišť a rozvinutá infrastruktura zpětně ovlivňuje 

podmínky pro rozvoj spotřebišť samých a jedná se tedy o oboustrannou vazbu.  

                                                 

3
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002, s. 188-191. 

ISBN 80-86119-60-2. 
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Koncepce technické infrastruktury 

Rozvoj TI lze rozdělit do tří vývojových fází. První historická fáze označuje období, kde 

rozvoj infrastruktury reagoval na potřeby a požadavky jednak spotřebišť, a jednak 

na strategické zájmy a představy státu (panovníka). Další fáze je obdobím tzv. centrálního 

plánování (rozvoj dílčích infrastrukturních částí je závislých na rozpracování plánu vyšší 

úrovně – centrální plán). Ve třetí fázi je rozvoj infrastruktury vázán na rozvoj spotřebišť 

a ve strategické bilanci koordinován rozvojovými koncepcemi a plány. Rozvoj infrastruktury 

je součástí rozvoje státní správy území a logicky se stává součástí územního plánování. 

2.2.1 Územní plánování 

Územní plánování („dále jen ÚP“) je chápáno jako soustavná činnost, která usměrňuje rozvoj 

území tak, aby nedocházelo ke konfliktům a disproporcím a aby byly na určitém území 

hájeny a koordinovány zájmy soukromé i veřejné. ÚP řeší dopravní dostupnost, provozní 

návaznost jednotlivých funkcí, stanoví zásady území a jeho organizace (tj. rozmístění činností 

a jejich vzájemných vazeb) a využití území. Mezi základní princip ÚP patří prosazování 

udržitelného rozvoje území (dosažení rovnováhy mezi cíli ekologický, ekonomickými 

a sociálními tak, aby nebyly současným rozvojem ohroženy potřeby budoucích generací). 

ÚP provádí zákonem stanovené orgány ÚP. 

Postavení technické infrastruktury v problematice územního plánování 

ÚP lze chápat jako průmět hmotných a nehmotných civilizačních zájmů do daných přírodních 

podmínek a historicky vzniklých stavebních struktur autentického území. Hmotné zájmy 

se do ÚP promítají soustavou přestavbových, stabilizovaných, zastavitelných 

a nezastavitelných ploch s rozdílným využitím a rozdílnými územními rezervami. Definovány 

jsou svou polohou a výměrou. Kvantitativní údaje jsou doprovázeny a zpřesněny údaji o míře 

využití, stanoveném způsobu a jejich strukturách. Nehmotné zájmy jsou vyjádřeny jako 

vzájemné vztahy vyplývající z polohy ploch a režimů, které určují podmínky ochrany 

kulturních a přírodních hodnot a jiných veřejných zájmů v oblasti společenské komunikace. 

Významnou roli pro zajištění životaschopnosti aktivit v území hraje v procesu ÚP vytváření 

podmínek pro vznik a rozvoj hierarchizované sítě TI. Strukturu těchto sítí je možné rozdělit 

do dvou základních úrovní: 

 nadřazené systémy nadregionální až nadnárodní, 

 systémy lokální. 
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Technická infrastruktura v nezastavitelném území 

Prvky nadřazených systémů TI procházejí většinou volnou krajinou a někdy se dostávají 

do střetů s ochranou jejich hodnot. Viditelně se v krajinném prostředí projevují hlavně 

nadzemní trasy rozvodů elektrické energie a stožáry různých vysílačů. Vizuálně méně 

se projevují podzemní trasy např. plynovodů nebo podzemních zásobníků. Výstavba těchto 

tras musí být všestranně posouzena z hlediska dopadů na veřejné zdraví a na životní prostředí. 

Technická infrastruktura v urbanizovaném území 

Soustava stabilizovaných ploch a ploch přestavby v zastavěném území je tvořena a vzájemně 

provázána kostrou veřejných prostranství různého charakteru a posláním, která vymezují 

plochy a koridory nutné pro umisťování všech druhů veřejné infrastruktury lokálního 

významu pro jejich obsluhu. 

Nástroje územního plánování 

Nástroje ÚP podle stavebního zákona: politika územního rozvoje, úprava vztahů v území, 

územní opatření a rozhodnutí (vč. územního řízení) a územně plánovací dokumentace 

a podklady. 

Politika územního rozvoje – je nástrojem ÚP pro území ČR. Má na starost úkoly ÚP 

v celorepublikových a také příhraničních souvislostech. Tuto politiku spravuje Ministerstvo 

pro místní rozvoj pro celé území našeho státu a je závazná pro pořizování a vydávání 

regulačních plánů, územních plánů, zásad územního rozvoje atd. Aktualizace probíhá 

co 4 roky. 

Úprava vztahů v území – zabývá se předkupním právem obce na pozemky určené podle 

platného regulačního nebo územního plánu pro veřejně prospěšné opatření a stavby. 

Územní opatření – vydává rada obce nebo zastupitelstvo obce a týká se hlavně asanace 

územní a stavební uzávěry. 

Územní rozhodnutí a územní řízení – je správní akt, který je závazný, a který vydává 

příslušný stavební úřad na základě správního a územního řízení. Existují tyto druhy: 

rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu, o umístění stavby, 

o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a o změně využití území.  
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Územně plánovací dokumentace jsou: 

 Regulační plán – stanoví v řešené ploše podrobnosti pro vytváření příznivých 

životních podmínek pro život a parcelaci a využití pozemků (prostorové uspořádání 

staveb včetně hlavních tras místní infrastruktury), 

 Územní plán – je základním dokumentem pro usměrňování rozvoje obce, řeší funkční 

využití ploch a stanoví základní koncepci územního rozvoje, 

 Zásady územního rozvoje – pořizuje kraj pro celé své území, stanoví kritéria pro 

rozhodování o variantách změn v jejich využívání, stanoví základní požadavky 

na využívání území kraje a vymezí plochy a koridory nadmístního významu. 

Územně plánovací podklady – shromažďují či vyhodnocují aktuální údaje o území. Lze 

je využít pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností vývoje území. Slouží 

ke zpracování územní plánovací dokumentace nebo zpracování územní studie. Patří zde podle 

stavebního zákona Územně analytické podklady a Územní studie. 

Územně plánovací dokumentaci by měli mít všechny kraje a obce, které spravují 

a rozvíjejí svá katastrální území. 

Orgány územního plánování 

Státní správa v oblasti ÚP je přenesena na kraje a obce, je velice náročná a má významné 

právní dopady na užívání nemovitostí, území a vlastnická práva. U krajů i obcí jsou těmito 

orgány: krajský či obecní úřad, rada a zastupitelstvo. Také se zde řadí stavební úřad, který 

vydává územní rozhodnutí, územní souhlasy atd. 

Ministerstvo obrany úřaduje na území vojenských újezdů (existuje zde také Újezdní úřad) 

a Ministerstvo pro místní rozvoj může např. zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen 

v zákonem stanovených případech. Kromě výkonných orgánů státní správy a samosprávných 

orgánů obcí se sem řadí jako další účastníci procesu zejména dotčené orgány, veřejnost 

a vlastníci pozemků
4
. 

2.3 Ekonomika odvětví technické infrastruktury 

Skupina odvětví, která patří do TI, je ekonomicky nehomogenní. Tato nesourodost 

infrastrukturních aktivit souvisí do značné míry s tím, zda určité infrastrukturní produkty 

                                                 

4
 REKTOŘÍK, J., J. HLAVÁČ a kol. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 

2012, s. 15-95. ISBN 978-80-86929-79-8. 



16 

 

a služby mají konkrétního odběratele (služby adresné např. energetika, vodárenství) nebo zde 

převažuje neadresný charakter (např. veřejná zeleň). 

Náklady 

Rozhodujícím vstupem do systému jsou v případě provozovatelů, uživatelů a vlastníků 

náklady. U neadresných služeb produkujících především veřejné statky jsou jediným 

kvantifikovaným ekonomickým parametrem. Ztráta není důvodem pro zrušení provozu 

infrastrukturní služby, a proto lze náklady lépe definovat jako peněžní částky účelně 

vynaložené pro dosažení užitku, který je posláním konkrétní infrastrukturní činnosti. Pokud 

jsou náklady posuzovány z dlouhodobého hlediska, zjišťuje se, že i krátkodobé fixní náklady 

mají svou dynamiku, hlavně z důvodu modernizace, obnovy a zproduktivnění kapacit. 

Klasické členění nákladů: finanční, mimořádné a provozní. 

Výnosy 

Jsou definovány jako peněžní částky získané za určité účetní období. Hlavní součástí výnosů 

jsou tržby za poskytnuté produkty či služby. Mimo tyto provozní výnosy přicházejí v úvahu 

i finanční (neprovozní výnosy) např. z finančních investic nebo mimořádné výnosy např. 

z prodeje či pronájmu majetku. Velkou roli zde hrají různé formy podpory např. dotace k ceně 

nebo dotace k nákladům. Za externí zdroj lze považovat rozpočet obce, regionu, státu apod. 

Dále přichází v úvahu i subvence např. rozpočty nebo fondy (nadační fondy, nadnárodní 

programy realizované z úrovně EU apod.). 

Ceny 

Definují částku sjednanou při nákupu a prodeji zboží nebo znamenají peněžní formy 

vyjádření směnné hodnoty. Liberální pojetí ekonomiky preferuje tvorbu ceny trhem 

a základem pro tvorbu ceny je nákladový princip. Podstatný vliv na tvorbu mají zejména fixní 

náklady. Problematika cen produktů a služeb TI je přes převažující monopolní prostředí 

mimořádně rozmanitá. Cena je většinou vícesložková a její paušální část by měla pokrývat 

alespoň určitou část fixních nákladů. 

Vliv přirozeného monopolu 

Monopolista vyvíjí tlak na zvyšování ceny, ale i v monopolním prostředí funguje vztah mezi 

cenou a poptávkou. Je zřejmé, že regulace nebo též kompenzace monopolního chování 
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je k zajištění fungování celého systému nezbytná. Není efektivní regulovat všechny složky 

ekonomického procesu, ale pokud se podaří přiměřeně kontrolovat některou klíčovou část, 

je možné dosáhnout přijatelného účinku. Regulace přirozeného monopolu v TI se zaměřuje 

na tyto prvky: 

 cena, 

 náklady, 

 zisk. 

Kontrolní orgán nemůže monopolistu postihnout v případě vytvoření nadměrného zisku. 

V ČR je možné regulovat zisk pouze předem a to prostřednictvím kontroly ceny, pokud pro 

takovouto činnost existuje zákonem zřízená instituce (např. Český telekomunikační úřad, 

Energetický regulační úřad). V posledních letech se prosazuje zejména posilování podílu 

oddělených majetkových modelů, které umožňují přístup konkurenci. Posílení veřejné správy 

je vhodné tam, kde ekonomický a odborný potenciál provozovatele infrastrukturních služeb 

značně převyšuje tyto atributy ze strany veřejné správy, a proto dlouhodobým úkolem 

je posílit veřejnou správu jak ekonomicky, tak i odborně. 

2.3.1 Financování provozu a rozvoje technické infrastruktury 

Odvětví a obory v TI mají dlouhý reprodukční cyklus a vysoký podíl fixních nákladů. 

Do značné míry je ovlivněno, jaké zdroje a způsoby financování provozu a rozvoje je možné 

při zajišťování funkčnosti používat. Zásady financování: 

 financování rozvoje přímo z výnosů není v oblasti TI obvyklé, ale občas se vyskytuje, 

velmi běžná je práce s úvěrem nebo vytváření rozvojového fondu a velmi časté 

je financování rozvoje z rozpočtových zdrojů veřejné správy, 

 není-li možné, je zdrojem financování rozpočet toho subjektu veřejné správy, který 

má za fungování oboru zákonnou zodpovědnost, 

 provozní náklady je pokud možno pokrývat tržbami (prioritní zdroj financování), 

 rozpočtové zdroje smí pokrývat provozní náklady buď v plném rozsahu nebo 

podpůrně formou dotace nákladů nebo intervencí cen, ale přednost se dává podpoře 

před kompletní dotací. 

Alokace zdrojů na rozvoj odvětví a oborů TI je realizována tím ministerstvem, které 

za legislativu a rozvoj daného odvětví odpovídá. V ČR se jedná o: 

 odvětví dopravy – Ministerstvo dopravy, 

 odvětví energetiky – Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
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 obranná infrastruktura – Ministerstvo obrany, 

 odvětví odpadového hospodářství – Ministerstvo životního prostředí, 

 odvětví vodního hospodářství – Ministerstvo životního prostředí
5
. 

2.4 Princip řízení odvětví technické infrastruktury 

Pro organizace a ostatní subjekty, které působí v TI, platí řada obecných zásad řízení 

(managementu). Dále budou rozlišeny modely vlastnictví, tedy i řízení TI: 

 modely oddělené, 

 modely smíšené. 

2.4.1 Oddělené modely řízení technické infrastruktury 

Modely jsou založeny na řízení TI a principu samostatného provozování infrastrukturních 

služeb a samostatné správy infrastrukturního majetku. Existují zde minimálně dva samostatné 

subjekty, a to majitel infrastruktury a její provozovatel. 

Výhody tohoto modelu spočívají v tom, že je možno diferencovaně uplatnit odlišné vlastnosti 

infrastrukturního a provozního majetku. Zatímco provozní majetek má zpravidla kratší 

reprodukční cyklus, vyvolává tedy vyšší dynamiku jak z hlediska inovace, tak i obměny 

a stimuluje tím ekonomický a technický rozvoj, tak na rozdíl od toho nemá majitel základní 

odpovědnost za rozvoj a stav infrastrukturního majetku i když má možnost ho využívat. 

Nevýhody jsou především v tom, že provozovatel je v tomto případě objektivně ekonomicky 

daleko slabší firmou, než u smíšeného modelu. Má nižší objem majetku, což může hrát roli 

při zajišťování úvěru. Nevýhody těžiště na straně veřejné správy jsou v tom, že odpovědnost 

za fungování infrastrukturních služeb se ani v tomto modelu veřejná správa nemůže zbavit, 

zatímco manipulace, obsluha a operativní disponování s tímto majetkem se přesouvá z velké 

části na provozovatele. 

Vztahy mezi majitelem a provozovatelem TI při odděleném modelu řízení lze popsat různými 

modely: 

 koncesní model, 

 licenční model, 

 nájemní model, 

                                                 

5
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002, s. 192, 193. 

ISBN 80-86119-60-2. 
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 provozní (obslužný) model. 

Koncesní model – je založen na koncesní smlouvě uzavřené mezi majitelem 

a provozovatelem infrastruktury, která bývá dlouhodobější a obsahuje určité prvky 

exkluzivity. Majitel se zavazuje, že na určitý rozsah služeb neuzavře smlouvu s jiným 

provozovatelem. Výhodou je větší stabilita dohodnutých podmínek, která umožňuje 

provozovateli investovat do modernizace a vybavení provozního majetku. Nevýhodou 

je riziko zvýšeného vlivu prvků monopolu. 

Licenční model – spočívá v maximálním přenesení všech potřebných aktivit z majitele 

na provozovatele. Majitel je zde prakticky pasivním prvkem. Smlouva nebývá časově 

omezena, provozovatel zajišťuje veškerý servis i v oblasti investic do infrastruktury, může 

sám investovat do infrastruktury, protože smlouva řeší příslušné majetkové vypořádání 

či účast. 

Nájemní model – funguje na základě nájemní smlouvy mezi majitelem infrastrukturního 

majetku a provozovatelem. Provozovatel hospodaří se svěřeným majetkem v plném rozsahu 

kromě investice do modernizace a do rozvoje. Výhodou na straně majitele je to, že smlouva 

zajišťuje relativně komplexní služby při zajišťování provozu infrastruktury. Na straně 

provozovatele je velká míra autonomie při zajišťování z čehož vyplívá i vysoká motivace. 

Nevýhodou pro majitele je, že se stará o investice a pro provozovatele to, že má širokou 

odpovědnost za funkčnost celého systému. 

Provozní model – je založen na smlouvě mezi majitelem TI a odbornou firmou, která pro 

majitele zajišťuje předem vymezený rozsah úkonů potřebných pro provozování infrastruktury. 

Výhody pro majitele spočívají v tom, že může do značné míry využívat výhody soutěže při 

výběru dodavatele a zpravidla si zachovává kontrolu nad tržbami. Provozovatel 

se nezodpovídá adresátům infrastrukturních služeb ani veřejnosti, ale zodpovídá pouze 

za smluvně zabezpečované úkony. Nevýhody jsou zejména oboustranná nižší stabilita, 

ztížené podmínky pro řešení dlouhodobých a rozvojových problémů a na straně majitele ještě 

potřeba disponovat určitou odbornou kapacitou. 

2.4.2 Smíšené modely řízení technické infrastruktury 

Tyto modely znamenají, že majetek (infrastrukturní i provozní) je ve vlastnictví jednoho 

subjektu, kterým může být: 

 stát, 
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 země, kraj, 

 veřejná správa – obec nebo sdružení obcí, obchodní společnost, organizační složka 

státu, příspěvková organizace nebo územně samosprávný celek, 

 jiná organizace – obecně prospěšná společnost. 

Výhody vlastnictví potřebného majetku veřejnou správou spočívají v tom, že: 

 je užší vazba na rozpočtové zdroje, 

 lze bez problémů uplatňovat zájmy veřejné správy, 

 produkty nebo služby lze poskytovat na neziskové bázi. 

Toto umožňuje dobrou návaznost rozvoje infrastruktury na územní plán, což může přinášet 

zpětně prostředky do rozpočtu veřejné správy. 

Nevýhody spočívají v omezení autonomii příslušných organizačních jednotek. Může 

se to projevovat menší chutí k inovacím, sníženou motivací odborných a řídících pracovníků 

nebo velkou setrvačností v chování. Dalším problémem může být i „úřednické“ chování 

k veřejnosti. 

Magistrální modely – jsou nejčastější případy smíšeného modelu infrastruktury. Jde 

o případy, kdy obec zajišťuje veřejné prospěšné služby charakteru TI. V ČR není tento model 

příliš obvyklý, avšak v předválečném období byl naprosto běžný. Magistrální model 

je za stabilizované situace funkční a za vhodných okolností optimální. Těmito okolnostmi 

jsou zejména: 

 motivace správního aparátu, 

 odborná vyspělost, 

 stabilita, 

 tradice. 

Odborně zaměřené organizace – model s infrastrukturním i provozním majetkem 

ve vlastnictví odborně zaměřené organizace je jedním z nejčastěji vyskytujících se způsobu 

řízení TI. Výhody spočívají především v autonomii, která je obecně jedním 

z nejvýznamnějších motivačních faktorů. Nevýhody tvoří tlak na zvyšování výnosů formou 

růstu cen a dalších důsledků na průvodní jevy monopolního chování. Nejobvyklejší formou 

smíšeného modelu řízení technické infrastruktury je obchodní společnost (většinou akciová 

společnost). 
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Organizační složka státu nebo územně samosprávný celek – jsou jedním ze způsobů řízení 

těch služeb TI, kterým nevznikají výnosy nebo jsou z bilančního hlediska zanedbatelné (např. 

veřejné osvětlení). 

Příspěvková organizace – může k zajišťování provozu TI zřídit orgán veřejné správy 

v případě, kdy nelze ani v perspektivě předpokládat, že tržby pokryjí náklady. V TI je možno 

se setkat s touto organizací spíše na komunální úrovni, v některých ekologických a lokálních 

službách. 

Public private partnership 

Model je spojován s činnostmi, na kterých se podílí soukromý a veřejný sektor, a které 

souvisí s uspokojováním veřejných potřeb. V současnosti se obvykle používá pojem „veřejně-

soukromá partnerství“. Část rizik je přenášena na soukromého partnera a využívá tak jeho 

schopností a zkušeností. Oba partneři mají rovnocenné postavení. Využití této metody může 

znamenat efektivnější alokaci veřejných zdrojů a očekává se vyšší kvalita veřejných služeb. 

Touto metodou lze realizovat rozsáhlé a nákladné projekty, a to i v případě, kdy veřejný 

sektor nemá dostatečné finanční zdroje. Metoda je využívána např. v dopravě, justici, obraně 

nebo školství. 

Organizace subjektů technické infrastruktury 

V oblasti TI je charakteristickým atributem vliv a zájem veřejné správy, která ovlivňuje 

organizaci ostatních subjektů podílejících se na fungování TI. Existuje optimální velikost 

organizační jednotky nebo subjektu, který fungování TI zajišťuje. Je jasné, že větší 

organizační celek vyžaduje vyšší režii, takže z tohoto hlediska existuje také optimum. 

S obecnými tendencemi vývoje organizačních struktur se i v zajišťování služeb TI projevuje 

příklon spíše k organizačním strukturám decentralizovaným, plochým a s důrazem na liniové 

organizační jednotky. Vzhledem k privatizaci některý oborů TI bývá jako standardní řešení 

voleno odprodání podílu tzv. strategickému partnerovi, kterým je většinou renovovaná a silná 

zahraniční firma. 

Úloha veřejné správy v technické infrastruktuře 

Veřejná správa má v řízení TI tři úlohy: 

 Je reprezentantem adresátů produktů a služeb TI – tato role by měla být pro veřejnou 

správu dominantní. Role ovšem nekončí vytvořením přiměřené legislativní situace, ale 
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aktivní politikou vůči veřejnosti a vědomému nebo neuvědomělému, ale objektivnímu 

směřování provozovatelů TI k monopolnímu chování. 

 Může být majitelem, provozovatelem i spolupodílníkem TI – úloha veřejné správy 

závisí na jejím postavení v majetkové a organizační struktuře příslušné konkrétní 

služby. Některé subjekty jsou pasivní skupinou, která přenechá provozovatelské 

kompetence odborné firmě a spokojí se s formálním dohledem. 

 Vytváří prostředí pro fungování TI – prostředí je vymezeno zejména ekonomickými 

a legislativním podmínkami. Jde o vazby daňové, rozpočtové, subvenční, technické, 

právní normy atd. ÚP má na tvorbě prostředí pro rozvoj TI podstatný vliv. 

Management technické infrastruktury 

V rámci plánování má spousta oborů TI vedle potřeby operativního, strategického 

a taktického plánování ještě navíc potřebu dlouhodobého-superstrategického neboli 

generálního plánování. Generální plánování potřebuje, aby prognostické a technokratické vize 

byly korigovány reálným nebo realistickým ekonomickým přístupem. U organizování 

můžeme u subjektů TI zaznamenat 2 protichůdné tendence: 

 integrační – umožňuje lepší plánování, využití kapacit a zvyšuje ekonomický 

potenciál, 

 dezintegrační – má lepší kontakt s komunální samosprávou, přibližuje rozhodování 

ke spotřebiteli a zvyšuje pružnost. 

Personalistika v TI staví na lidech tíhnoucích k odpovědnosti, spolehlivosti a stabilitě. Na tuto 

oblast těsně navazuje vedení lidí. Větší část pracovníků působí v terénu, což klade vyšší 

nároky na obeznámenost s charakterem, rozsahem a zařízením potřebných prací na straně 

řídících pracovníků. Kontrola managementu v TI je náročná kvůli velkého plošného rozsahu 

i když reakce zákazníka na výpadek dodávky nebo kvality je téměř okamžitá. Kontrolní 

instituce jsou např. Česká inspekce životního prostředí, Český telekomunikační úřad, 

Energetický regulační úřad, Dopravní úřady v silniční dopravě a Státní plavební správa. 

Marketing technické infrastruktury 

Díky existenci monopolu není nutno marketingovými metodami přesvědčovat zákazníka, aby 

si daný produkt zakoupil. Místo zaujímá publicita a hlavně práce s veřejností. Je vhodné při 

práci s veřejností začít analýzou skupin veřejnosti a volit přiměřené komunikační 

a propagační prostředky. Doporučuje se přihlédnout k tradicím spojeným s lokalitou např. 
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krajem, zemí a k mentalitě skupiny veřejností a se skupinou veřejnosti. Důležitým faktorem 

je i zásobovací situace, která má za úkol naladit cílovou skupinu veřejnosti buď negativně, 

neutrálně nebo pozitivně. Pro krizové situace je třeba si předem připravit potřebné materiály 

a scénář a ověřit si práh citlivosti významných skupin veřejnosti. Reklama, která je agresivní, 

drahá a vtíravá působí jako absence komunikace. Funkce ostatních marketingových nástrojů 

tzn. ceny, distribuce a produktu zůstává i v u přirozeného monopolu zachována a musí se jim 

věnovat pozornost
6
. 

2.5 Infrastruktura podle technických kritérií 

Podle technických kritérií dělíme TI na dopravu, energetiku, informační a telekomunikační 

infrastrukturu, odpadové hospodářství a vodní hospodářství. 

Doprava 

Je to činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších 

časových, objemových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních 

prostředků a technologií. Dopravní proces je nezbytnou součástí procesu výrobního. Potřeba 

přemístění je dána nutností uspokojení finálních a výrobních potřeb
7
. 

Dopravní infrastruktura je: 

 z hlediska ekonomického definována jako soubor dopravních sítí, jejich vybavení 

nejrůznějšími stavbami a zařízením a dopravních prostředků, jež se na sítích pohybují, 

 v souvislosti s problematikou výstavby je definována jako soubor dopravních sítí 

(zařízení kosmodromů, letišť, vodních cest, sítě pro podzemní komunikaci a železnic) 

a jejich vybavení. 

Doprava má strategický význam v bezpečnostní, ekonomické, kulturní a politické oblasti 

a proto stát omezuje ty, které dopravní služby nabízejí. Doprava se z čistě tržního statku stává 

statkem smíšeným. V dopravě probíhají regulační opatření, jako jsou ochrana hospodářské 

soutěže, ochrana životního prostředí, pravidla dopravy, regulace v oblasti bezpečnosti 

a schvalování výstavby vybraných zařízení dopravní infrastruktury.  

                                                 

6
 REKTOŘÍK, J., J. HLAVÁČ a kol. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 

2012, s. 15-95. ISBN 978-80-86929-79-8. 
7
 STOUGH, Roger. Intelligent Transport Systems: Cases and Policies. UK, USA: Edward Elgar Publishing 

Limited, 2001. 225 s. ISBN 1 84064 447 8. 
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Druhy dopravy: 

 podle funkce – nákladní, osobní, 

 podle prostředí – letecká, námořní, pevninská (cyklistická, drážní, pěší, silniční atd.), 

 podle vzdálenosti – dálková (delší vzdálenosti), kosmická, místní (kratší vzdálenosti). 

Dopravní síť ČR: 

 cyklostezky – 1 903 km, 

 mezinárodní letiště – 7 ks, 

 potrubní doprava – kanalizační síť 39 767 km, vodovodní síť 72 866 km, Pražská 

potrubní pošta 55 km a Ropovody Družba a IKL 675 km, 

 silnice – cca 55 800 km, 

 vodní cesty – 355 km, 

 železnice – 9 619 km. 

Energetika 

Toto odvětví se zabývá distribucí, přeměnou a získáváním všech forem energie. Postihuje 

i dodávku energií prostřednictvím přenosové či přepravní soustavy. Řadí se zde těžba 

jaderného paliva, ropy, uhlí, zemního plynu, užití obnovitelné energie a výroba paliv, ale 

i výstavba zařízení pro energetiku. Odvětví energetiky má za úkol zajistit všeobecnou 

dostupnost a stabilitu pokrytí energetických potřeb obyvatel. Energetická bezpečnost je téma, 

podobně jako téma klimatických změn, spojené s redukcí skleníkových plynů 

a má nadnárodní potenciál a existuje oprávněná snaha přesunout alespoň část budoucích 

řešení na úroveň EU. Strategická důležitost energetiky, na níž stojí ekonomika státu, 

je důvodem, proč ji každá země vnímá jako citlivou otázku a chce ji řešit na národní úrovni 

s respektem k domácím specifikům, k preferenci toho či onoho zdroje. Pro fungování 

moderního státu je energetika absolutně důležitá. Ceny jednolitých energií jsou důležité pro 

fungování ekonomiky, tvoří základnu výrobních procesů i potřeb domácností. Cena ropy, 

která je hlavní světovou energetickou komoditou, ovlivňuje ceny rozpočtové politiky státu, 

služeb a výrobků na trhu, směřování investic atd. 

Využívání zdrojů závisí na ekologické a ekonomické výhodnosti. Zdroje se dělí na tzv. 

neobnovitelné a obnovitelné. 

Neobnovitelné zdroje: 

 fosilní zdroje – z těchto paliv je celosvětově získáváno přibližně 70% elektřiny; 

v tepelných elektrárnách se spaluje černé a hnědé uhlí, lignit, topné oleje a zemní plyn, 
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 ropné produkty – v energetice se používají především lehké topné oleje, nafta, mazut 

a propan-butan; velké využití v oblasti pohonných paliv v dopravě, 

 uhlí – je posuzováno podle obsahu uhlíku (nejkvalitnější je antracit); hnědé uhlí se 

těží v povrchových dolech a má zhruba poloviční výhřevnost než uhlí černé, 

 zemní plyn – je ekologicky příznivější palivo, protože produkuje méně škodlivin než 

uhlí; nalézá se poblíž ropných ložisek (svítiplyn je vedlejším produktem při výrobě 

koksu). 

Obnovitelné zdroje: 

 biomasa – části rostlin, dřevěné odpady nebo exkrementy hospodářských zvířat jsou 

definovány jako mokrá biomasa, ze které lze získávat hořlavé plynné složky (bioplyn), 

 biopaliva-agropaliva – patří zde bioethanol vyrobený z cukrové řepy a třtiny, 

kukuřice, obilí, škrobu atd., jde o biologický odpad domácností, energetické rostliny, 

lesní biomasu či zemědělský odpad, 

 jaderné energie – lze získávat velké množství tepla, které se přeměňuje na elektřinu, 

tento proces probíhá štěpením uranu (obohacený uran), 

 vítr – nejlepší situace je ve státech, které mají rovinatý terén či přístup k moři, 

od kterého neustále proudí vítr, 

 voda – zdrojem jsou jezera a mohutné řeky, kde se často stavějí přehrady, které 

umocňují sílu vodního toku a zajišťují stabilní výrobu elektřiny, 

 Slunce – dostupné zařízení dokáže přeměnit jen cca 16% využitelné energie 

na elektřinu (největším producentem je Německo). 

Informační a telekomunikační infrastruktura 

Tato infrastruktura se dá označit jako základní stavební prvek většiny informačních 

a komunikačních technologií a informační společnosti jako celku. V ČR vytvářejí 

elektronické komunikace svými sítěmi a službami základní podmínky pro ekonomický, 

kulturní a sociální rozvoj společnosti a zejména tím, že rozšiřují, urychlují a zkvalitňují 

komunikaci ve prospěch celospolečenského rozvoje podle požadavků institucí i občanů 

a organizací všeho druhu. Telekomunikační infrastruktura neboli telekomunikace či sdělovací 

technika se zabývá předáváním informací na dálku. Je dopravou a zároveň technologií 

sloužící k dorozumívání. Dále také specifickým druhem elektronické komunikace, který tvoří 

významné národohospodářské odvětví, které je řízeno Ministerstvem průmyslu a obchodu 
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ČR. Tuto oblast zásadním způsobem ovlivňuje Český telekomunikační úřad („dále jen 

ČTÚ“). 

ČTÚ byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon 

státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek 

pro podnikání v této oblasti (např. elektronické komunikace, poštovní služby). Vykonává 

státní správu v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně regulace trhu 

a stanovování podmínek pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně 

konkurenčního prostředí a pro podnikání za účelem nahrazení chybějících účinků 

hospodářské soutěže. 

Územní působnost ČTÚ se člení podle okresů na: 

 odbor pro oblast jihočeskou a jihomoravskou, 

 odbor pro oblast severočeskou a severomoravskou, 

 odbor pro oblast východočeskou, 

 odbor pro oblast západočeskou, 

 odbor pro oblast Praha. 

Působnost ČTÚ: 

 podílí se na koordinaci stanovisek ČR k otázkám v oblasti elektronických komunikací 

a poštovních služeb, které jsou projednávány na mezinárodní úrovni, 

 podílí se na tvorbě právních předpisů pro oblast elektronických komunikací 

a poštovních služeb, 

 spolupracuje s mezinárodními organizacemi, ostatními orgány státní správy, orgány 

územní samosprávy, vysokými školami atd. 

Odpadové hospodářství 

Podle zákona se odpadové hospodářství zabývá pravidly pro předcházení vzniku odpadů 

a nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje. Dále stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

a působnost orgánů veřejné správy. Toto hospodářství je činnost zaměřená na předcházení 

vzniku odpadů, nakládání s nimi a následnou péči o místa, kde jsou odpady trvale uloženy 

a postihuje také kontrolu těchto činností. Hlavním orgánem v oblasti odpadového 

hospodářství je Ministerstvo životního prostředí. Základní legislativou je zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, který je harmonizován s právními normami EU. 
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Základní pojmy: 

 odpad – je vedlejší produkt jakékoliv lidské činnosti, a tedy vždy souvisí s činností 

člověka (odpadem není popílek sopky, zvíření trus atd.), podle zákona je to každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má povinnost nebo úmysl se jí zbavit 

a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech, 

 oprávněná osoba – je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 

 původce odpadu – je každá fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejíž činnosti vznikají odpady (původci mohou být též obce). 

Členění odpadu: 

 hmotný odpad – kapalný odpad (odpadní vody), pevný odpad, plynný odpad (emise), 

 nehmotný odpad – hluk, odpadní teplo, radioaktivní odpad. 

Další možné členění odpadu: 

 odpad z energetiky, 

 odpad z obce (komunální odpad), 

 odpad průmyslový, 

 odpad ze stavebnictví, 

 odpad ze zemědělství a lesnictví aj. 

Odpad lze dělit i podle míry vlivu na životní prostředí: 

 odpady nebezpečné, škodlivé a toxické, 

 odpady neškodné, 

 odpady vyžadující zvláštní péči – jedovaté, neškodné, závadné z jedné nebo mnoha 

příčin. 

Vodní hospodářství 

Je národohospodářské odvětví, které se dělí na: 

 obor vodovodů a kanalizací, 

 obor vodních toků. 

Někdy se vodní hospodářství nepojímá jako národohospodářské odvětví, ale jako odborná 

disciplína a v tomto případě se k němu přiřazuje též hydrologie, vodní hospodářství průmyslu, 

vodohospodářské a lesnicko-technické meliorace, využívání vodní energie aj. 
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Obor vodovodů a kanalizací – se zabývá zásobováním pitnou vodou a čištěním a odváděním 

odpadních vod. Slouží obyvatelstvu, ale i ostatním uživatelům (např. průmyslu). Zajišťuje 

hygienicky nezávadné prostředí a zdravé životní podmínky. Řadí se zde budování 

a provozování čistíren odpadních vod, jímacích objektů na vodních zdrojích, úpraven vody 

a vodovodních distribučních sítí. Obor je organizačně velmi diverzifikovaný a vyskytují 

se zde různé formy provozování i modely vlastnictví infrastrukturního majetku. 

Obor vodní toků – zabývá se provozem, rozvojem a správou hydrografické sítě, tj. sítě 

vodních toků včetně jejich úprav, dále pak objektů a útvarů na nich (jezů, přehrad, vodních 

nádrží atd.) a jiných vodních staveb souvisejících s ochranou před povodněmi, regulací 

povrchových vod a jejím využíváním. Dá se zde zařadit i vytváření příznivých podmínek pro 

krajinotvorné využívání vod, obecné užívání vod (sportovní rybářství, vodní rekreaci atd.) 

a pro vodní dopravu. Hlavní úkolem oboru vodních toků je vytváření podmínek pro odběry 

povrchové vody k využívání v průmyslu, ve vodárenství i v zemědělství. 

Obor vodních toků se dělí do pěti hlavních povodí: 

 Povodí Labe, 

 Povodí Moravy, 

 Povodí Odry, 

 Povodí Ohře, 

 Povodí Vltavy. 

Tyto firmy mají formu státních podniků a jsou v plném vlastnictví státu
8
.  

                                                 

8
 REKTOŘÍK, J., J. HLAVÁČ a kol. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 

2012, s. 105-208. ISBN 978-80-86929-79-8. 
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3. Správa veřejné zeleně městského obvodu Ostrava-Jih 

Statutární město Ostrava („dále jen město Ostrava“) je rozlohou třetím největším městem ČR 

a také třetím v pořadí, co se týče obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu a je rozdělena 

na 23 městských obvodů. Vybraným městským obvodem je Ostrava-Jih („dále jen obvod“), 

protože je v současné době charakterizován jako nejlidnatější území Ostravy a je brán jako 

jedno velké sídliště. 

3.1 Městský obvod Ostrava-Jih 

Obvod se skládá ze tří původních obcí – Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh nad Odrou a dvou 

dalších částí – sídliště Bělský les a Dubina. Celkově zaujímá plochu 17 km
2
 s počtem 

obyvatel kolem 115 tis. (kdyby tento obvod vytvořil samostatné město, bylo by páté největší 

v ČR). 

3.1.1 Doprava, školství, zdravotnictví 

Dopravní spojení je zajištěno v rámci celého města Ostravy a zabezpečuje je autobusová 

a tramvajová doprava, která se neustále rozrůstá. V obvodu se nachází železniční 

komunikační uzel Vítkovice a hustá síť silničních komunikací. 

V obvodu je 29 mateřských škol, 20 základních škol, 16 středních škol a učilišť a jedna 

fakulta VŠB-TUO. Uměleckou oblast zajišťují 2 základní umělecké školy. 

V sociální oblasti se zde nachází dva domovy pro seniory a dva domy s pečovatelskou 

službou a v oblasti zdravotnictví známá Poliklinika v Hrabůvce. Od roku 2007 

je ve Výškovicích otevřen Hospic sv. Lukáše. 

3.1.2 Kulturní část obvodu Ostrava-Jih 

Jubilejní kolonie, postavená Vítkovickými železárnami podle projektu J. Friewalda (1921-

1932), patří mezi chráněné a kulturní památky. Jedná se o dělnické byty v Hrabůvce, které 

jsou situované do jednopatrových domů se dvory a vnitřními ulicemi. Po současných 

rekonstrukcích nabízí tato část nejatraktivnější bydlení v obvodu. 

Nachází se zde také nově zrekonstruovaný zámek v Zábřehu, jehož součástí je i pivovar. 

Oblíbeným bydlením se staly části Výškovice a Zábřeh, které sousedí s Bělským lesem, který 

má projít revitalizací tak, aby měl estetických a rekreační význam. Území v tomto obvodu 
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postupně dostává nový kabát – obnovena byla hlavní budova Úřadu městského obvodu 

v Hrabůvce, rekonstruovaná byla část náměstí SNP v Zábřehu a výrazným způsobem 

pokračuje humanizace a estetizace bytového a domovního fondu. V obvodu vyrostly další 

objekty občanské vybavenosti např. finanční úřad, peněžní ústavy, nákupní střediska 

a supermarkety (Avion Shopping park Ostrava je největším nákupním střediskem 

v Moravskoslezském kraji), dětská hřiště a Skate park ve Výškovicích. 

Kultura pro tento obvod je zajištěna příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 

pod kterou se řadí Komorní klub ve Velflíkově ulici v Hrabůvce, Kulturní dům K-TRIO 

a výškovické kino Luna. Význam se přikládá také Domu kultury Akord v Zábřehu a hlavně 

ČEZ Aréně, která je využívaná hlavně ke sportovním, ale i jiným společenským akcím. 

V roce 2006 byl otevřen Vodní areál Jih na Svazácké ulici v Zábřehu, ve kterém se nachází 

dva tobogány a čtyři skluzavky, dětský bazén, padesátimetrový plavecký bazén a relaxační 

bazén atypického tvaru. Sportoviště jsou také jedním z mnoha věcí, které lze v tomto areálu 

využít. Nabídka služeb tohoto areálu je postupně rozšiřována a zkvalitňována. Hlavním cílem 

je, aby byl areál využitelný celoročně. 

3.1.3 Znak městského obvodu Ostrava-Jih 

Je složen ze čtyř samostatných polí, které vychází z pečetních obrazů původních obcí. 

Čtvrcený štít je základem znaku: 

 první pole značí symboliku pečeti Zábřehu (tři stříbrné kužely v červeném poli – 

symbol spravedlnosti), 

 druhé pole je odrazem výškovického znaku (stříbrné váhy v modrém poli), 

 třetí pole představuje Hrabůvku (stříbrná ryba v modrém poli – charakterizuje hojně 

rozšířené rybníkářství), 

 poslední stříbrno-červené šachové pole je heraldickou stylizací soudobé sídlištní 

panelové zástavby. 

Na obrázku 3.1 je zobrazen znak tohoto obvodu v jeho aktuální podobě
9
.  

                                                 

9
 Městský obvod Ostrava-Jih [online]. 2014 [2014-01-29]. Dostupný z WWW: <http://www.ovajih.cz/cs>. 
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Obr. 3.1 Znak městského obvodu Ostrava-Jih 

 

Zdroj: Městský obvod Ostrava-Jih [online]. 2014 [2014-01-29]. Dostupný z WWW: <http://www.ovajih.cz/cs>. 

3.2 Veřejná zeleň 

Veřejná zeleň je charakterizována jako souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných 

zelených rostlin. Jde o důležitý architektonických a krajinný prvek s velmi významnými 

ekologickými funkcemi. Doplňkem takovéto veřejné zeleně je zeleň neveřejná čili privátní 

nebo soukromá. 

Extravilán – jedná se obvykle o rozsáhlé plochy hájů, lesů, luk, polí, sadů, zahrad i volně 

rostoucí hospodářsky nebo solitérně nevyužívané zeleně. Tento typ má kromě svých 

primárních ekologických a hospodářských funkcí také výrazné funkce estetické, 

krajinotvorné, okrasné, půdoochranné, rekreační, vodohospodářské a zdravotní. Extravilán 

se nachází mimo zastavěný prostor měst, městysů, obcí a vesnic. 

Intravilán – se nachází uvnitř zastavěných ploch všech lidských sídel. Každá zeleň má kromě 

základních funkcí také vliv na mikroklima a ovzduší, neboť snižuje prašnost a zvyšuje vlhkost 

vzduchu. Snižuje přílišnou hlučnost, která je uvnitř lidských sídel nejčastěji způsobena 

různými dopravními a mechanizačními prostředky a působí také jako tlumič nadměrného 

hluku. Intravilán má mnoho různých podob: 

 aleje, květinové mísy, lesoparky, parky, sady, stromořadí, trávníky, záhony, zahrady, 

 menší skupiny rostlin nebo souvislé porosty, 

 rozptýlená a solitérní zeleň (např. květinové koše a mísy, zelené pásy podél cest). 

Funkce veřejné zeleně 

Mezi hlavní funkce patří: 

 absorpce hluku, 

 estetické funkce, 

 korekce teplotních výkyvů, 

 zastínění, 
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 zlepšení kvality vzduchu (produkce kyslíku, vázání oxidu uhličitého, zachytávání 

prachu a smogu). 

Každá zeleň potřebuje periodickou a pravidelnou údržbu, která je dána především 

biologickou podstatou života rostlin a uplatňují se zde výrazné sezónní vlivy (např. na jaře 

je větší potřeba kosit trávu a na podzim je nutné hrabat spadané listí). 

3.2.1 Zeleň ve městech ČR (2001-2011) 

Opravené a udržované domy a stavby bez stejně kvalitně udržované zeleně nemohou vyvolat 

žádaný pocit pořádku ve městě. Zeleň ve městě vytváří pro občana jakési „antidepresivum“, 

protože v případě špatně udržované zeleně vzniká reálné nebezpečí vzniku alergií, což je stále 

častější onemocnění v naší populaci. Pravidelná obnova a údržba zeleně má však 

i ekonomický význam. Proces obnovy zeleně vytváří nové pracovní příležitosti, což 

v podmínkách města s vysokou mírou nezaměstnanosti není nepřehlédnutelný fakt. Obnova 

a údržba zeleně tedy může být součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Zeleň ve městech 

se stává nedílnou součástí životní úrovně a společným bohatstvím všech občanů bez rozdílu 

sociálního statutu či věku. 

Jako primární význam zeleně pro město a jeho region je považován ekologický přínos. 

Další významy zeleně: 

 duchovní rozvoj – v přírodních plochách či v blízkosti přírodních prvků bývá vyšší 

kontakt (kámen, voda … sídla bytostí, místa pro spojení s božským prostorem), 

 ekologická funkce – přírodní plochy hospodaří s vodou, snižují teplotu ve městě, 

zlepšují mikroklima, půdu i vzduch, zvyšují biodiverzitu organismů, čímž podporují 

zdravější životní podmínky pro občany, 

 estetický význam – zeleň uplatňuje svou proměnlivost během ročních období 

a jednotlivé rostliny se uplatňují barvou i barvou svých jednotlivých částí a tvarem, 

 ochranná a ekonomická funkce – ve vztahu s budovami přispívá zeleň k tepelné 

a zvukové izolaci, příznivě ovlivňuje radiační režim, zmírňuje aridní tendence 

městského mikroklimatu, ale podílí se i na snížení odtoku dešťové vody do kanalizace, 

snížení větrné turbulence a větrné i vodní eroze, 

 psychologický a sociální význam – tato funkce je dána mimo jiné i genetickou fixací 

zelené barvy jako barvy klidu, která člověku připomíná prostředí, ze kterého vzešel 

a podvědomý pocit sounáležitosti člověka s přírodou se odráží v pocitu bezpečí, 

celkové spokojenosti a pohody, 
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 rozšíření životního a obytného prostoru – kromě větších přírodních ploch, které 

obyvatelé občasně navštěvují (chráněná území, parky) jsou důležité i menší plochy, 

které obyvatelé navštěvují denně (zeleně v ulicích, vnitroblocích), 

 stabilita krajiny – vegetace ve městě snižuje extrémy mezi krajinou a sídlem a působí 

příznivě nejen na mikroklima města, ale i na klima celého regionu a je součástí mnoha 

ekosystémů, které stabilizují krajinu, 

 šetření krajiny znamená šetření našeho životního prostředí – když se vytvoří 

harmonické sídlo s dostatkem přírodních prvků, ztratí se potřeba odjíždět mimo město 

např. na chaty, 

 vzdělávací význam – je-li kontakt s přírodou, lze sledovat její změny a účastnit 

se přírodních procesů čímž se vytváří trvalý vztah k přírodě, 

 začlenění města do krajiny – zeleň ve městě propojuje krajinné ekosystémy 

s městskými a začleňuje sídlo do krajiny, 

 zachování elementů životního prostředí – čistého ovzduší, půdy a dalších 

neobnovitelných zdrojů. 

Politický význam zeleně 

Kvalitní tvorba, obnova a údržba zeleně se stává společným zájmem všech politických 

subjektů ve městě a je známo, že se v určité míře promítá do volebních programů všech 

politických stran bez rozdílu jejich politické orientace. Zeleň tak představuje jednu 

z konsensuálních stránek programového rozvoje a obnovy našich měst s podporou celé škály 

politického spektra. 

Stav zeleně ve městech 

Obnova zeleně ve městech nebyla rozhodující prioritou při obnově a rozvoji města, ale i tak 

bylo v tomto směru vynaloženo nemálo práce a nemalé úsilí. Nezbytné řešení nemůže být 

nadále nahodilé a nekoncepční, ale musí představovat systematickou práci a přístup 

k celkovému řešení v budoucích letech. 

Je třeba navodit jisté zvyklosti lidí v této oblasti a to pravidelnou prací a musí jít o celkovou 

rekonstrukci, která zahrne nejen vlastní travní plochy a péči o křovinatý porost, ale i péči 

o vysokou zeleň a vybavení parteru (hřiště, chodníky, lavičky, pískoviště atd.). Při 

konkrétním řešení nutno brát v úvahu existující TI a stanoviska provozovatelů a vlastníků 

inženýrských sítí. Významnou součástí předkládaného problému zeleně ve městech 



34 

 

je problém lesů na území města, protože mají rekreační charakter a podléhají jiným 

pravidlům. 

V případě města Ostravy a jeho okolí k uvedené problematice přistupuje nezbytnost zásadní 

změny ve vnímání Ostravy a jejího regionu, protože po dlouhá desetiletí představovala 

Ostrava z hlediska zeleně město s nepřehlédnutelnými defekty a tato situace měla za následek, 

že pojem Ostrava byla spojována s představou zanedbaného a znečištěného města zejména 

českými a zahraničními návštěvníky. K výrazně pozitivnímu rozvoji v oblasti zeleně na území 

města Ostravy došlo po ukončení těžební činnosti a činnosti v řadě provozů metalurgie 

a souvisejících činností. Úspěšný rozvoj zeleně v Ostravě a její obnova a údržba je nejen 

otázkou úrovně přírodního a životního prostředí a kvality životního stylu občanů, ale 

i významným společensko-politickým faktorem ovlivňujícím rozhodujícím způsobem 

ekonomický, kulturní a sociální rozvoj města Ostravy. 

3.2.1.1 Správa a údržba veřejné zeleně v Ostravě 

V současné době je správa a údržba veřejné zeleně v majetku města a je zajišťována 

prostřednictvím městských obvodů. 

 Běžná údržba veřejné zeleně – městské obvody zajišťují péči o veřejnou zeleň buď 

prostřednictvím technických služeb, nebo externími firmami na základě výběrových 

řízení a případně kombinovaně. Kvalitu a objem práce kontrolují a stanovují konkrétní 

pracovníci městských obvodů. I když je zpracováván pasport zeleně (definuje 

veřejnou zeleň a stanovuje četnost a druhy pracovních operací k řádné údržbě), není 

v žádném obecním předpise zakotvena povinnost městských obvodů tento dokument 

používat. Údržba se tak omezuje především na kosení travnatých ploch a zcela chybí 

pravidelná údržba dřevin (udržovací řez stromů, zmlazování keřového patra atd.). 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy blíže oddělení 

komunální („dále jen Odbor“) má v náplni práce metodickou pomoc městským 

obvodům, které tuto pomoc využívají jen zřídka. 

 Rekonstrukce a tvorba nových ploch – chybí komplexní posouzení potřebnosti 

a vhodnosti nových sadových úprav a to jak z hlediska celoměstského systému veřejné 

zeleně, tak i odborných stanovisek z hlediska kvality projektu. Málokterý městský 

obvod disponuje odborným pracovníkem, který by byl schopen posoudit kvalitu 

předložených projektů. Také není stanovena v žádném obecním předpise povinnost 

městských obvodů konzultovat skutečnosti s Odborem. 
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Podklady pro rozvoj a údržbu zeleně v Ostravě 

Generel zeleně je základní nástroj pro výkon správy zeleně, který lze chápat jako důležitý 

oborový územně plánovací podklad a měl by být jeho součástí (proběhly pokusy o jeho 

začlenění do Územního plánu města Ostravy). Jeho cílem je kultivace a rozvoj stávajících 

ploch zeleně a zlepšení jejich prostorového propojení. 

Obsahuje: 

 návrh změn funkčních typů, 

 popis funkčních typů zeleně města a rámce trvalých ekologických podmínek, 

 rozvoj urbánního územního systému ekologické stability respektive jeho aplikace 

na stávající přírodní prvky města (lesnaté hřebeny a svahy, vodní toky), linie a plochy 

městské zeleně, 

 stanovení ekologických limitů pro využití území. 

Dokument lze doporučit prakticky všem městům i větším obcím, které mají více ploch obecní 

zeleně. 

Pasport zeleně je dokument navazující na Generel zeleně. Tvoří základ přehledně 

a racionálně vedené evidence zeleně města a náleží rovněž mezi základní oborové nástroje pro 

výkon správy zeleně města charakteru územně plánovacího podkladu. Poskytuje přehled 

o stavu všech ploch zeleně, které jsou v jeho majetku a správě a obsahuje zásady včetně 

nákladů, dle nichž by mělo být na těchto plochách postupováno při údržbě či podstatnější 

rekonstrukci. Vyplývá z něj nejen jak nejlépe udržovat stávající stav, ale také kam a v jakém 

časovém úseku a za provedení jakých jednorázových nebo pravidelně se opakujících pracích 

a jejich frekvencích má každá uvedená plocha dospět. Je každoročně aktualizován a je také 

používán ke stanovení výměry veřejné zeleně pro stanovení neúčelové dotace pro jednotlivé 

městské obvody. Spravuje ho Odbor, který též zajišťuje jeho aktualizaci a poskytuje odbornou 

pomoc s jeho využitím pro jednotlivé městské obvody. Městské obvody ho mají buď 

v podobě síťové aplikace, nebo jako mapový podklad s textovou částí. 

Obsahuje: 

 harmonogram pravidelných údržbových, případně jednorázových prací vedoucí 

k údržbě či zlepšení stavu plochy zeleně, 

 popis intenzitních tříd údržby a zatřídění parkových ploch do intenzitních tříd údržby, 

 údaje o vegetačních prvcích na ploše zeleně, 

 základní údaje o ploše zeleně. 
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3.2.1.2 Průzkum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 

Cílem bylo zjištění základních charakteristik správy zeleně, způsobu organizace a řízení 

údržby zelených ploch, ale i vynakládaných prostředků na péči o zeleně ve statutárních 

městech ČR. Je patrné, že každé město má svůj zavedený systém této správy, ale zcela 

rovnoměrně je zastoupen počet měst, kde o zeleň pečují: 

 jen soukromé firmy, 

 právní subjekty ve vlastnictví města nebo s podílem nad 85%, 

 kombinace předchozích (městský podnik s nižším podílem města než 85%). 

Všechny funkční typy zeleně spravuje jeden správce (42%), více různých správců (58%). 

Na údržbu zeleně se vynakládá průměrně 1,86% městského rozpočtu. V centrální správě 

zeleně pracuje skoro ve všech městech pracovník se zahradnickým nebo příslušným 

vzděláním a v městských obvodech středoškolsky vzdělaný pracovník. 

V Ostravě řídí správu zeleně Odbor, který metodicky řídí údržbu městské zeleně, navrhuje 

zásady hospodaření v příměstských lesích ve vlastnictví města, vede pasport městské zeleně 

a zajišťuje jeho aktualizaci, zpracovává návrhy smluv a zajišťuje odborný dohled nad 

kvalitou, využitím finančních prostředků atd. Správu vykonávají různé odbory na městských 

obvodech. 

Na základě šetření je většina dotací poskytována městským obvodům jako neúčelová 

a jejich použití je v kompetenci příslušného městského obvodu, což znamená, 

že nepodléhá následnému finančnímu vypořádání a je z hlediska průkaznosti 

skutečných výdajů na zeleň neprůhledná. Jen málo jsou poskytnuty neinvestiční dotace 

městským obvodům přímo na rozšíření a zkvalitnění ploch městské zeleně. Úroveň péče 

o zeleň je různá a závisí na kvalifikaci jednotlivých pracovníků. Odbor nemá dostatečné 

kompetence, aby rozhodoval o účelových dotacích na obnovu vybraných ploch zeleně 

(s celoměstským charakterem) a také může jen omezeně kontrolovat kvalitu zpracovaných 

projektových dokumentací na obnovu či založení ploch zeleně jednotlivých městských 

obvodů (jedná se i o kvalitu prací soukromých firem, které si obvody na údržbu zeleně 

najímají). 

Řešením může být vytvoření tzv. Ekologického fondu, sdružujícího dotace jak neinvestiční 

(běžná údržba) tak i investiční (zakládání nových ploch zeleně). Komise životního prostředí 

Magistrátu města Ostravy pak na základě sestaveného harmonogramu zelených ploch, které 
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vyžadují nadstandardní zásahy, schválí poskytnutí prostředků a vezme na sebe funkci garanta 

vytyčených cílů navržených akcí, které bude moct kontrolovat. 

Výhody a nevýhody městského podniku starajícího se o zeleň 

Existuje celá řada pozitivních důvodů pro existenci městského podniku péče o zeleň, který 

zajišťuje nejen správu, ale i projekci, údržbu, zakládání ploch zeleně a dle možností i množení 

a pěstování rostlinného materiálu. Rozbor výhod a nevýhod poskytl ve svém příspěvku 

zesnulý Václav Weinfurter. V prvé řadě podotkl, že dobrý městský podnik zeleně nebude 

fungovat bez osobní invence zaměstnanců a jejich zaujatosti pro věc a bez dostatečné podpory 

představitelů města a pracovníků příslušných oborů, které jsou potřebné pro kvalitní zeleň. 

Občané a jimi zvolení zástupci mají často odlišný názor na zeleň než profesionální zahradník. 

Výhody městského podniku: 

 dlouhodobá kontinuita péče (koncepce a stabilita pracovníků dává předpoklad 

dlouhodobé a kvalitní stejnoměrné péče i vytvoření si vztahu k udržovaným plochám), 

 přes určitou nepružnost (např. v rychlém rozhodování o nákupu potřebné mechanizace 

nebo softwaru) je nejpodstatnější výhodou, že tento podnik v zásadě nevydělává, ale 

hospodaří, 

 těsnější provázanost s vedením města a rychlejší reakce na podněty a potřeby 

obyvatel, jakož i na nestandardní situace v údržbě zeleně z hlediska potřeb města 

(např. živelné pohromy), 

 v sezónní špičce se celý podnik může plně věnovat zeleni. 

Priority městského podniku např.: 

 aktivní obrana zeleně před vandalismem, 

 ochrana zelených horizontů města a dalších pohledově exponovaných ploch s trvalými 

porosty před expanzivní výstavbou, 

 stanovení ploch zeleně celoměstského významu včetně jejich propojení, 

 systematická regenerace trávníkových ploch, 

 vytváření dostatečných zásob zahradnických zemin kompostováním rostlinného 

odpadu. 

Jedním z pozitivních příkladů může sloužit podnik Veřejná zeleň města Brna (1995) 

spravující nejvýznamnější plochy městské zeleně v Brně.  
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Management péče o sídelní zeleně („dále jen management“) 

Je to suma všech činností, které jsou potřebné k plánování a zakládání sídelní zeleně a k péči 

o ni a směřující k dosažení její maximální kvality při optimálním využití disponibilních 

zdrojů. Jde o organizačně náročný proces, který je závislý na stavu obecních financí, ale 

hlavně na přírodních cyklech, protože jisté operace nelze provádět kdykoliv, ale jen po určitou 

vymezenou dobu v roce ovlivněnou navíc stále typičtějšími výkyvy počasí. 

Cíl managementu: 

 cílem je co nejkvalitnější využití nezastavěných a nezastavitelných území tak, aby 

plnila funkci rekreační, ale i ekologickou a estetickou. 

Úkoly managementu: 

 hospodárné využívání finančních zdrojů včetně rozvojových programů a systematické 

sledování a vyhodnocování ekonomických ukazatelů péče o veřejnou zeleň, 

 kategorizace jednotlivých ploch zeleně z hlediska jejich významu v rámci města, kde 

hraje roli nejen poloha ke středu města a výměra každé plochy, ale i její celková 

atraktivita daná atraktivitou přírodních prvků, dobré architektury a vybaveností, 

 zajištění optimální struktury zeleně města, tedy výměry kvality a vybavenosti ploch 

zeleně odpovídající počtu, věkové struktuře obyvatelstva i dalším aspektům dané 

čtvrti či obvodu
10

. 

3.3 Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – správa veřejné zeleně 

Správou veřejné zeleně se v daném obvodě zabývá Odbor dopravy a komunálních služeb. 

Je odborem tohoto Úřadu, který v rámci své působnosti zabezpečuje činnosti v oblasti: 

 nakládání s komunálním odpadem, 

 silniční dopravy, 

 silničního hospodářství a čistoty místních komunikací III. a IV. třídy obvodu 

v rozsahu stanoveném statutem, 

 veřejného prostranství a veřejné zeleně. 

                                                 

10
 WALICA, R. a J. ČESELSKÝ. Koncepce údržby, obnovy a rozvoje zeleně na území města Ostravy [online]. 

2011 [2014-01-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2007/pdf/Sekce_8/Walica_Rostislav_CL.pdf>. 
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Dále udržuje a provozuje veřejné pohřebiště. Odbor se člení na oddělení obchodu a služeb 

a oddělení dopravy. Do oddělení obchodu a služeb spadá úsek správy, která se stará 

o veřejnou zeleň. 

Hlavním úkolem správy veřejné zeleně je zajišťování prací spojených s údržbou veřejné 

zeleně a vyhrazené zeleně. Jedná se o: 

 deratizace travnatých ploch, 

 komplexní údržba travnatých ploch, 

 návrhy umístnění a realizace náhradních výsadeb, 

 ošetřování a kácení stromů, 

 přejímky záborů a prokopávek v zeleni, 

 údržba keřů a keřových skupin, 

 výsadba dřevin dle projektových dokumentací, 

 výsadby květinových záhonů. 

Mezi hlavní povinnosti patří příprava materiálu pro zadávání veřejných zakázek a zadávání 

a přebírání prací od dodavatelů. 

3.3.1 Pracovní náplň oddělení obchodu a služeb 

Úsek plní pracovní povinnosti v rozsahu stanoveném v pracovní náplni a v souladu 

s organizačním a pracovním řádem Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih („dále jen ÚMOb 

Ostrava-Jih“), vnitřními normami a zákoníkem práce a dalšími pracovními předpisy. Dle 

pokynů vedoucího se podílí na plnění úkolu jak v samostatné, tak přenesené působnosti 

odboru i úřadu. 

Hlavní činnosti: 

 zabývá se přípravou, zadáváním a kontrolou veřejných zakázek malého rozsahu, 

 sleduje stav spravovaného majetku a zajišťuje jeho pasportizaci, 

 zajišťuje údržbu veřejné zeleně v městském obvodě po havarijním stavu (např. 

vichřici), 

 zajišťuje vhodným způsobem údržbu veřejné zeleně v městském obvodě a dbá 

na dodavatelskou kázeň a správný postup při údržbě veřejné zeleně. 

Další úkoly: 

 dbá na dodržování OZV a udržování čistoty veřejných prostranství na území obvodu, 

 kontroluje zadané práce a provádí přejímky prací od dodavatelů, 
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 navrhuje uložení sankcí v rozsahu své působnosti, 

 objednává práce a sepisuje smlouvy s dodavateli na údržbu spravovaného majetku, 

 pracuje na grafické části, 

 spolupracuje při zajišťování vánočních stromů pro městský obvod, 

 vede a eviduje dokumentaci majetku atd. 

3.3.2 Legislativa 

Mezi základní legislativu patří zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška 

č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Účelem tohoto zákona je přispět k obnově a udržení přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně 

rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními 

zdroji a to za účasti příslušných krajů, obcí, správců a vlastníků pozemků. 

Orgány a státní správa v ochraně přírody: 

 obecní úřady, 

 pověřené obecní úřady, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 krajské úřady, 

 správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

 Česká inspekce životního prostředí, 

 Ministerstvo životního prostředí, 

 Újezdní úřady, Ministerstvo obrany. 

Tyto orgány vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona. 

Účelem zákona je také vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v ČR soustavu 

Natura 2000. 

3.3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 

principů státy EU. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů rostlin, živočichů a typů přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast či vzácné. Vytvoření této soustavy ukládají dva nejdůležitější 

právní předpisy EU na ochranu přírody: Směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících 
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ptáku a Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin. V rámci této soustavy jsou chráněny druhy a stanoviště, které 

jsou v naší přírodě přítomny jen díky lidské činnosti, a není cílem v těchto chráněných 

územích zcela vyloučit vliv člověka. Vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich 

udržení a zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv. Soustava se dotkne 

hlavně vlastníků a uživatelů obcí, pozemků a zájmových organizací. Natura 2000 slouží 

k finančnímu zajištění ze státního rozpočtu a z některých fondů EU. Za soustavu u nás 

zodpovídá Ministerstvo životního prostředí a za odborné podklady Agentura ochrany přírody 

a krajiny. Významné lokality vyhlašuje vláda ČR. 

Chráněné lokality v Moravskoslezském kraji: 

 Heřmanovice, 

 Jakartovice, 

 Javorový vrch, 

 Karlova studánka, 

 Moravice, 

 Olše, 

 Pilíky atd.
11

 

3.3.3 Smlouva o dílo 

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih. 

Zhotovitel: Sdružení pro údržbu zeleně, členové: 

 PARKSERVIS – vedoucí člen sdružení, 

 INTEXT, 

 HRABOSS, a. s., 

 graseko, s. r. o., 

 Aleš Hrbáč. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

Předmětem je údržba travnatých ploch v Městském obvodě Ostrava-Jih od roku 2011 do roku 

2014.  

                                                 

11
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Pojmy: 

1. jarní vyhrabávání travnatých ploch – vyčištění travnatých ploch od zbytku listí 

a poletavého komunálního odpadu, 

2. kosení travnatých ploch: 

 celková výška travního porostu nesmí překročit 25 cm, 

 kosením nesmí být poškozeny paty kmenů stávajících stromů, 

 odstranění pokosené travní hmoty musí být provedeno nejpozději do 3 dnů 

po provedení pokosu, 

 při každém pokosu budou obkoseny keřové skupiny stromů a městský 

mobiliář, 

 přilehlé komunikace znečištěné pokosenou trávou musí být vyčištěny (uvedeny 

do původního stavu), 

 v neděli a svátky budou práce prováděny pouze se souhlasem objednavatele, 

 v případě poškození travních ploch (pojezdem mechanizmů) musí být 

provedena oprava těchto poškození, 

 v sobotu je možné začít s výkonem prací nejdříve v 8:00 hodin, 

 zahájení kosení při výšce travního porostu nad 10 cm, 

 zhotovitel neužije technologii kosení travnatých ploch mulčováním, 

3. podzimní vyhrabávání listí: 

 objednatel si vyhrazuje právo požadovat provedení vyhrabávání vícekrát dle 

klimatických podmínek, 

 práce budou prováděny v pracovních dnech, 

 v neděli a ve státní svátky budou práce prováděny pouze se souhlasem 

objednatele, 

 v sobotu je možné začít s výkonem prácí nejdříve v 8:00 hodin, 

 vyhrabávání listí pouze z travnatých ploch, přičemž nesmí dojít k poničení 

travnatých ploch, 

4. sběr větví – bude prováděn 1. a 15. den od dubna do prosince. 

Všechny tyto práce zahrnují odvoz a likvidaci odpadů a náklady s tím spojené jsou 

zakalkulované v ceně díla. Celková výměra těchto travnatých ploch je 3 966 865 m
2
.  
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Cena 

Cena je stanovena na základě skutečně provedených prací jako nejvýše přípustná a tabulky 

3.1, 3.2 a 3.3 zobrazují sestavení této ceny. 

Tab. 3.1 Cena za 1 m
2
 celoroční údržby travnatých ploch dle vymezení předmětu 

smlouvy (v Kč) 

rok cena bez DPH 

výpočet DPH dle 

příslušné sazby 

DPH 

cena včetně DPH 

2011 6 1,20 7,20 

2012 6 1,20 7,20 

2013 6 1,20 7,20 

2014 6 1,20 7,20 

Zdroj: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – Odbor dopravy a komunálních služeb. 

Tab. 3.2 Cena za celoroční údržbu celé lokality dle jednotlivých let a celková cena 

za celkovou dobu trvání zakázky (v Kč) 

rozloha (v m
2
) rok cena bez DPH 

výpočet DPH 

dle příslušné 

sazby DPH 

cena včetně 

DPH 

3 966 865 

2011 23 801 190 4 760 238 28 561 428 

2012 23 801 190 4 760 238 28 561 428 

2013 23 801 190 4 760 238 28 561 428 

2014 23 801 190 4 760 238 28 561 428 

celkem 95 204 760 19 040 952 114 245 712 
Zdroj: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – Odbor dopravy a komunálních služeb. 

Tab. 3.3 Roční cena likvidace odpadu (biohmota, doprava) z údržby travnatých ploch, 

a to za 1 m
2
 z celkové výměry (v Kč) 

rozloha rok cena bez DPH 

výpočet DPH 

dle příslušné 

sazby DPH 

cena včetně 

DPH 

1 m
2
 

- 
0,35 0,07 0,42 

3 966 865 m
2
 1 388 402,75 277 680,55 1 666 083,30 

Zdroj: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – Odbor dopravy a komunálních služeb.  



44 

 

Tab. 3.4 Dílčí harmonogram fakturace 

platba za výkon provedené v březnu 10 % 

v dubnu 20 % 

v květnu 15 % 

v červnu 10 % 

v červenci 8 % 

v srpnu 8 % 

v září 6 % 

v říjnu 8 % 

v listopadu 10% 

v prosinci (z důvodu nedokončení prací – 

klimatické podmínky, nekvalitní plnění) 
max do 5 % 

Zdroj: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – Odbor dopravy a komunálních služeb. 

Čas plnění 

Práce budou provedeny v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014. Vyhrabávání 

a vyčistění travnatých ploch bude provedeno v běžném roce na jaře nejpozději do 15. dubna 

běžného roku a na podzim nejpozději do 15. prosince běžného roku. Termíny mohou být 

prodlouženy v závislosti na klimatických podmínkách. 

Organizační zabezpečení 

Objednavatel si vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly plnění předmětu smlouvy 

a vyhodnocovat nedostatky, které musí zhotovitel odstranit. Zhotovitel zodpovídá za škody, 

které vzniknou jeho činností. Zhotovitel je povinen písemně vést záznam o počasí, počtu 

a typu strojů, počtu zaměstnanců i nazvu firmy případného subdodavatele a započetí 

a ukončení prací. Kosení v MŠ a ZŠ je prováděno tak, aby nenarušovalo průběh vyučování 

a ve dnech pracovního volna (mimo období prázdnin). 

Sankce 

Objednatel na základě kontroly vystaví zhotoviteli smluvní pokutu za neodstranění zjištěných 

nedostatků: 

 nedodržení termínu za jarní a podzimní vyhrabávání trávníků – 25 000 Kč/den, 

 překročení výšky trávního porostu od 26-30 cm – 10 000 Kč/den (tato pokuta 

se zvyšuje za každých 5 cm o 5 000 Kč), 

 v případě nepřístupnosti deníku v sídle zhotovitele v době práce při údržbě veřejné 

zeleně – 1 000 Kč, 
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 v případě zjištění porušení ze strany zhotovitele nenastoupení na odstranění nahlášené 

závady do 0,5 hodiny – 500 000 Kč/den, 

 v případě opakovaných výzev (2 a více) k odstranění nahlášených závad – 

1 500 000 Kč/den atd. 

3.3.4 Rozpočet 

Rozpočet úseku v tabulce č. 3.5 je takřka každý rok stejný a existují zde pouze minimální 

odchylky, které jsou v rámci každoročního rozpočtu zanedbatelné. Jedná se o pouze o tisíce 

korun, které nemají rozhodující vliv na hospodaření
12

. 

Tab. 3.5 Každoroční rozpočet správy veřejné zeleně obvodu (v tis. Kč) 

§ 3745 – Veřejná zeleň, péče o vzhled obce 38 795 

5169 – služby z toho: 38 795 
deratizace 200 

havarijní stavy na zeleni (klimatické podmínky) 100 

instalace vánočních stromů 80 

kácení stromů 2 500 

kosení smlouva 31 005 

květinové a keřové záhony 300 

náhradní výsadba dle Rozhodnutí OŽP MMO 450 

ořezy keřů 2 500 

ořezy stromů 1 500 

údržba zeleně DPS, rekreační středisko Skalice 160 

Zdroj: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – Odbor dopravy a komunálních služeb. 

3.4 Budoucí projekty 

Přehled projektů, které budou v obvodu realizovány a přispějí k větší atraktivnosti okolí, ale 

také k větší spokojenosti občanů zde žijících. 

Zelený prstenec a projekty městské a izolační zeleně 

Zeleň města plní funkci plic a na její údržbu se zhruba ročně vynakládá 84 mil. Kč + možnost 

čerpání cca 12 mil. Kč ročně ze Státního fondu životního prostředí („dále jen Fond“), který 

byl zřízen zastupitelstvem pro účely péče o životní prostředí. Z tohoto Fondu byly 

financovány např. tyto projekty: rekonstrukce zeleně Třebovického parku, úprava okolí 

Slezskoostravského hradu nebo výsadba dřevin podél Jantarové stezky v Martinově. 

Ostravské městské lesy s. r. o. zpracovaly Návrh řešení koncepce správy, údržby a rozvoje 

                                                 

12
 Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – Odbor dopravy a komunálních služeb; oddělení obchodu a služeb. 

Taťána Zlámaná – referent veřejné zeleně. 2014. 
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veřejné zeleně na území města Ostravy, na níž je potřeba asi 1 700 mil. Kč. Projekt 

je pracovně nazvaný „Zelený prstenec“. Na 18. zasedání zastupitelstva města Ostravy 

12. září 2012 byla představena aktuální verze ekologických projektů s názvem Projekty pro 

životní prostředí. Do roku 2015 bude na území města Ostravy vysazeno téměř půl milionu 

nových keřů a stromů a další zeleň přibude díky městským a obvodním projektům za více než 

200 milionů korun. Cílem a podstatou je výsadba dřevin či zeleně a také jejich regenerace 

pomocí pěstebních opatření v četných lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít 

rozlohu zhruba 337 ha a nově zakládaná plocha pak 166 ha (pro přiblížení má čtvercová 

vydlážděná část plochy Masarykova náměstí v Ostravě 0,95 ha). Cílem je také snížení 

možnosti rozptylu a zároveň zachycení znečišťujících látek (snížení prašnosti a tím zlepšení 

životního ovzduší). Např. projekty Izolační zeleně města Ostravy 1-3 sníží prašnost v ovzduší 

až o 32,65 tun za rok což je o 28,5%. V současnosti se jedná o 19 projektů a celkové náklady 

projektů dosahují 258 133 026 Kč (dotace z Operačního programu životního prostředí 

je ve výši 227 191 721 Kč a dotace z rozpočtu města 29 703 822 Kč)
13

. 

V obvodu by mělo vniknout 18 nových dětských hřišť 

V lednu tohoto roku byl schválen radou městského obvodu materiál s názvem Plán 

revitalizace. V plánu se nachází označení 24 lokalit vhodných pro výstavbu a dlouhodobou 

údržbu dětských hřišť. Na 6 z nich už hřiště stojí, z čehož vyplývá, že zbývá výstavba 

18 zcela nových hřišť. Budou postaveny jak hřiště s rozlohou v průměru 600 m
2
, tak i hřiště 

o průměrné velikosti 300 m
2
. Jde o záměr vybudovat veřejné hřiště v docházkové vzdálenosti 

rodinám s dětmi. Žádné hřiště nebude vystavěno na zelené louce, ale v místech, kde hřiště 

dříve stávala, čili se bude jednat o revitalizaci zanedbaných ploch, především betonových. 

K těmto hřištím se musí připočítat otevřená hřiště mateřských a základních škol a spolu budou 

tvořit ucelenou síť dětských hřišť. V plánu se nachází také rekonstrukce a budování pískovišť 

s drobnými herními prvky, které budou síť velkých hřišť doplňovat. Výstavba ovšem není 

levnou záležitostí, stejně tak i jejich údržba. Záměrem je stavět hřiště, které bude obvod 

schopen udržovat tak, aby mohla sloužit a byla bezpečná. Odbor dopravy a komunálních 

služeb má ve správě zhruba 350 herních prvků hlavně z dob sídlištní výstavby a 370 dětských 

pískovišť, přičemž dochází k jejich snižování a nahrazování novými, které splňují přísné 

normy ČSN. Pískoviště by měla být zredukována na 150 kusů, vyjma pískovišť, kterou budou 

                                                 

13
 Dýchám pro Ostravu [online]. 2012 [2014-01-29]. Dostupný z WWW: <https://dycham.ostrava.cz/projekty-

pro-zlepseni-ovzdusi/izolacni-zelen>. 
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součástí nově vzniklých hřišť. Každé pískoviště bude doplněno jedním nebo dvěma herními 

prvky. Aby nedocházelo k vandalismu, bude nezbytné oplocení hřišť a provozní řád, který 

bude určovat kdy je možné hřiště používat a pro koho je určeno. V některých případech bude 

stát za úvahu zavedení kamerového systému či levnějších fotopastí. Plán revitalizace 

předpokládá výstavbu v období 2014-2018 a na začátku února schválila Rada městského 

obvodu finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro první čtyři hřiště, 

která by se mohla stavět už letos
14

.  

                                                 

14
 KUTTY, Michael. V obvodu by mělo vzniknout osmnáct nových dětských hřišť. Jižní listy: Zpravodaj ÚMOB 

Ostrava-Jih, 2/2014. s 22, 23. 
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4. Zhodnocení, návrhy a doporučení 

Obvod je specifikován jako nejlidnatější oblast v celé Ostravě a je brán jako jedno velké 

sídliště, což znamená, že v obvodu není velká možnost návrhů ani prostor na vytvoření zcela 

nové veřejné zeleně a jedná se spíše o její obnovu a údržbu. V obvodu probíhá několik 

projektů zabývající se veřejnou zelení a jedním z nich je projekt Izolační zeleň města Ostravy, 

který patří do projektů s názvem „Zelené projekty pro Ostravu“. 

4.1 Izolační zeleň města Ostravy 

Jedná se o projekty, které jsou schválené ke spolufinancování EU v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, a které jsou svým rozsahem regenerace a výsadeb zeleně 

ojedinělé a pro město velmi významné. 

Město také předložilo další žádost o dotaci (v pořadí již sedmého velkého projektu – Izolační 

zeleň města Ostravy: projekt 04) na výsadbu zeleně za více než 26 mil. Kč s dotací ve výši 

90%. 

Jedná se o tyto projekty: 

 Izolační zeleň města Ostravy – projekt 01, 

 Izolační zeleň města Ostravy – projekt 02, 

 Izolační zeleň města Ostravy – projekt 03, 

 Zelená osa Vítkovic („dále jen ZOV“), 

 (Realizace vybraných prvků územních systémů ekologické stability („dále jen ÚSES“) 

na územní statutárního města Ostravy – 1. etapa, část A a B). 

Projekty izolační zeleně by měly vytvořit účinné vegetační clony prostřednictvím regenerací 

stávajících keřů a stromů a výsadbou nových. Cílem má být snížení prašnosti okolo 10-15% 

především v okolí dopravních koridorů (např. Bohumínská, Mariánskohorská, Opavská 

či Ruská) a průmyslových areálů (např. Třebovická elektrárna či Vítkovice). Vegetace působí 

jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší přičemž stromy zachycují především jedovatý 

přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy 

dusíku a síry, oxid uhelnatý atd. Stromy také zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu 

z hlediska lidského zdraví.  
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Celkem bude vysazeno 31 388 ks dřevin z toho: 

 24 547 keřů, 

 6 841 stromů. 

A ořezáno, ošetřeno nebo vykáceno bude 2 451 ks dřevin. 

Za každý strom povolený ke skácení bude vysazeno cca 14 nových stromů. 

Projekty ÚSES 

Projekty na založení ÚSES krajiny rozdělené na části A a B, mají za cíl vytvářet podmínky 

pro existenci a migraci původních rostlinných i živočišných druhů a podporu jejich 

přirozeného vývoje a to i v trvale změněných přírodních podmínkách jako jsou např. haldy 

či výsypky. Projekty řeší výsadbu stromů, jako rozptýlené dřevinné nelesní vegetace, a keřů 

a součástí projektu je i odstranění invazivních rostlin. Jedná se o mozaiku pozemků 

a prostorů, které nevytváří spojitý prostor, ale jednotlivé lokality jsou rozmístěny hlavně 

podél vodních toků na územní převážně většiny městských obvodů. V období od května 2013 

do poloviny roku 2014 budou vysazeny tisíce bříz, dubů, javorů, líp a platanů. Celkem 

se jedná o 307 968 keřů a 108 039 stromů. Podmínkou je dvouletá péče o vysazenou zeleň 

a po ukončení desetiletá udržovací péče. 

Celkem se jedná o výsadbu 416 007 ks dřevin ve 152 lokalitách o rozloze 33,8 ha. V tomto 

projektu budou vysázena nová stromořadí v celkové délce 2,2 km. 

Souhrn 

Město a jeho organizace v tomto programovacím období 2013-2017 provedlo, realizuje nebo 

má schválené ke spolufinancování EU další projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí 

za více než 1 346 mil. Kč s dotací přes 662 mil. Kč. Jde o projekty energetických úspor MŠ 

a ZŠ, MNO, SVČ a dále protipovodňových opatření, sanací ekologických škod, zpracování 

analýzy rizik atd. 

Celkem město předložilo projekty za 1 622 mil. Kč, ze kterých byly projekty 

za 50,425 mil. Kč zamítnuty a k realizaci jsou tedy schváleny a připraveny projekty v částce 

1 571 616 tisíc korun
15

. 

                                                 

15
 Magistrát města Ostravy – Odbor ekonomického rozvoje; oddělení strategických projektů města. Ing. Magda 

Vrbová, Ph.D. – manažer projektů pro životní prostředí. 2014. 
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4. 2 Izolační zeleň městského obvodu Ostrava-Jih a jeho srovnání s ostatními 

obvody města Ostravy 

Všechny zmiňované projekty jsou spolufinancované z Operačního programu Životního 

prostředí. Cílem je snížení prašnosti a odstínění obytných částí od velkých komunikací 

a průmyslových ploch. 

Podmínkou pro získání dotace: 

 parcely, na kterých se bude realizovat projekt, musí být ve vlastnictví města Ostravy 

nebo svěřené městskému obvodu, 

 požadovaný záchyt prachu. 

Celková dotace činí 90% uznatelných nákladů, do kterých patří: 

 projektová příprava, 

 realizace, 

 TDI. 

Do neuznatelných nákladů patří: 

 autorských dozor, 

 koordinátor BOZP, 

 plán BOZP. 

Z tabulek je patrné, kolik keřů a stromů bude v jednotlivých obvodech vysazeno a lze 

poměrově stanovit náklady na jednotlivé obvody. Téměř celý projekt 02 je realizován 

v popisovaném obvodě. O stejný případ jde i co se týče nákladů na udržitelnost a jedná 

se o péči o zeleň, která byla v rámci projektu vysazena. Po uplynutí 5 let bude zeleň 

převedena na obvod a v rámci financí, které pravidelně dostává na péči o zeleň z rozpočtu 

města, se o ni bude starat. 

Při realizaci projektů dochází ke změnám, které jsou vyvolány např. zjištěním skutečného 

vedení inženýrských sítí v případě prodeje pozemků, kdy dojde ke změně výsadeb. Jen 

ty mohou být přesunuty pouze v rámci projektu na jinou clonu, takže finální skutečný stav 

výsadeb bude znám až před dokončením. 

HMG: 

 realizace projektů 01, 02 a 03 a ZOV: květen 2013 – červen 2014 (následuje 5 let 

povinné udržitelnosti – do června 2019), 
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 realizace projektů 04: květen 2014 – prosinec 2014 (následuje 5 let povinné 

udržitelnosti – do prosince 2019). 

Na územní města vznikl „Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města 

Ostravy“, jehož zpracovatelem je Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. – Florart z Uherského Brodu. 

Na základě tohoto plánu a výzvy Fondu k podání žádosti o dotaci byly zpracovány jednotlivé 

projekty, které byly úspěšně schváleny a nyní se realizují. 

Tabulka č. 4.1 zobrazuje vysazené keře a stromy pro Izolační zeleň města Ostravy – 

projekt 01, který zahrnuje městské obvody Martinov, Porubu a Svinov. 

Tab. 4.1 Izolační zeleň města Ostravy – projekt 01 (v ks) 

PROJEKT 01 Martinov Poruba Svinov CELKEM 

vysazené keře 239 3 462 706 4 407 

vysazené 

stromy 
62 845 233 1 140 

CELKEM 301 4 307 939 5 547 
Zdroj: Magistrát města Ostravy – Odbor ekonomického rozvoje; oddělení projektů životního prostředí. 

Celková částka se ovšem liší, protože v tabulce č. 4.1 nejsou zahrnuty menší obvody 

a celkový počet je tedy 4 904 ks pro vysazené keře a 1 161 ks pro vysazené stromy. 

Tabulka č. 4.2 poukazuje na vysazené keře a stromy pro Izolační zeleň města Ostravy – 

projekt 02 a zobrazuje, jakou část zaujímá zvolený obvod Ostrava-Jih. Ze všech tří tabulek, 

které popisují projekty 01-03, má největší počet celkově vysazených dřevin a zaujímá největší 

podíl v tomto projektu. 

Tab. 4.2 Izolační zeleň města Ostravy – projekt 02 (v ks) 

PROJEKT 02 Hrabová Ostrava-Jih Vítkovice CELKEM 

vysazené keře 75 7 320 633 8 028 

vysazené 

stromy 
24 1 887 37 1 948 

CELKEM 99 9 207 670 9 976 
Zdroj: Magistrát města Ostravy – Odbor ekonomického rozvoje; oddělení projektů životního prostředí. 

Graf č. 4.1 se zabývá celkovým počtem vysazených dřevin v obvodu Ostrava-Jih v poměru 

k obvodům Hrabová a Vítkovice, které jsou zařazeny do projektu 02. Vzhledem k obvodu 

mají mnohonásobně nižší počty kusů v obou případech.  
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Graf 4.1 Celkově vysazené dřeviny v projektu 02 – dle obvodů (v ks) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Izolační zeleň města Ostravy – projekt 03 je vyobrazen v tabulce č. 4.3 a je patrné, že tyto 

obvody mají celkový nejmenší počet vysazených keřů i stromů. 

Tab. 4.3 Izolační zeleň města Ostravy – projekt 03 (v ks) 

PROJEKT 

03 
Nová Ves 

Mariánské 

Hory a 

Hulváky 

Moravská 

Ostrava a 

Přívoz 

Slezská 

Ostrava 
CELKEM 

vysazené 

keře 
 50 190 270 510 

vysazené 

stromy 
1 591 136 168 198 2 093 

CELKEM 1 591 186 358 468 2 603 
Zdroj: Magistrát města Ostravy – Odbor ekonomického rozvoje; oddělení projektů životního prostředí. 

Graf 4.2 Celkový počet vysazených dřevin v projektech 01, 02 a 03 (v ks) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf č. 4.2 je souhrnným ukazatelem, který udává celkový počet vysazených dřevin 

v projektech 01-03. 

Izolační zeleň města Ostravy – projekt 04 má být započat v květnu 2014 a má být vysazeno 

cca 6 192 ks keřů a 1 519 ks stromů. 

V projektu ZOV jsou zahrnuty pouze stromy a jejich počet je 258 ks. 

Tab. 4.4 Souhrnný ukazatel všech projektů (v ha a ks) 

 P01 P02 P03 P04 ZOV CELKEM 

regenerovaná 

ploch (ha) 
16,60 24,50 6,10 11,28  58,48 

plocha nově 

založená (ha) 
4,57 10,30 3,30 18,96 4,30 41,43 

keře vysazené 

(ks) 
4 904 8 028 510 6 192  19 634 

stromy 

vysazené (ks) 
1 161 1 948 2 093 1 519 258 6 979 

ošetření dřevin 

(ks) 
386 763 173   1 322 

kácení 

s povolením 

(ks) 

160 279 77   516 

Zdroj: Magistrát města Ostravy – Odbor ekonomického rozvoje; oddělení projektů životního prostředí. 

V projektu 04 probíhá výběr zhotovitele a souhrnný ukazatel v tabulce č. 4.4 pro tento projekt 

je tedy jen přibližný, i když změny budou už jen v malém rozsahu. 

Náklady na realizaci projektů 

Místa realizace: 

 P01 – ulice Bedřicha Nikodéma, Martinovská, Opavská, Průběžná a 17. listopadu 

(obvod Martinov, Poruba, Pustkovec, Svinov a Třebovice), 

 P02 – ulice Čujkovova, Dr. Martínka, Horní, Místecká, Pavlovova, Plzeňská, 

Proskovická, Svornosti, U Hrůbků a Výškovická (obvod Hrabová, Vítkovice 

a Ostrava-Jih), 

 P03 – ulice Bohumínská, Novoveská a Muglinovská (obvod Nová Ves, Mariánské 

Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava), 

 P04 – ulice Hornopolní a Michálkovická (obvod Hrabová, Nová Ves, Mariánské Hory 

a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Pustkovec a Svinov), 

 ZOV -  ulice Ruská (obvod Vítkovice).  
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Náklady na realizaci jsou zobrazeny v tabulce č. 4.5 a dělí se na náklady přímo spojené 

s realizací a na náklady spojené s následnou pětiletou údržbou. 

Tab. 4.5 Náklady na realizaci projektů (v tis. Kč s DPH) 

 
Náklady na realizaci + AD, 

BOZP, TDI 

Náklady na pětiletou 

údržbu 

P01 5 997 1 070 

P02 12 772 1 865 

P03 6 807 1 088 

P04 18 207 2 945 

ZOV 11 712 2 438 

CELKEM 55 495 9 406 
Zdroj: Magistrát města Ostravy – Odbor ekonomického rozvoje; oddělení projektů životního prostředí. 

Projektová cena u projektu 04 má pouze informační charakter a měla by být z důvodu 

výběrového řízení nižší. 

Náklady na realizaci pro popisovaný obvod v projektu 02 činí 11 787 tis. Kč a náklady 

na pětiletou údržbu 1 721 tis. Kč. Obvod tedy zaujímá skorou celou částku nákladů pro tento 

projekt. 

Zakázané chování v plochách veřejné zeleně 

Každá obec může stanovit vlastní obecně závaznou vyhláškou pravidla chování v plochách 

veřejné zeleně. Nepříznivé chování může vyvolávat růst nákladů na péči o zeleň. 

Obecně je zakázáno např.: 

 dopouštět se jednání, v jehož důsledku by mohlo dojít k obtěžování, ohrožování nebo 

omezování ostatních návštěvníků, poškození nebo znečištění ploch veřejné zeleně, 

 jezdit na kolečkových bruslích, kolech, koloběžkách, skateboardech a jiných 

nemotorových prostředcích (existují výjimky), 

 nechat psy nebo jiná zvířata znečišťovat plochy výkaly nebo volně pobíhat 

(s výjimkou ploch k tomuto řádně označených a určených), 

 nocovat či stanovat, 

 odkládat odpadky mimo odpadkové koše, 

 přemisťovat zabudované herní prvky, lavičky, odpadkové koše a jiné vybavení ploch 

veřejné zeleně, 

 umisťovat informační, prodejní, reklamní nebo jiná zařízení, 
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 trhat a jinak poškozovat rostliny, zejména keře, květiny, stromy jakož i jejich části 

(květy, listy či plody), 

 užívat alkohol, omamné nebo psychotropní látky. 

4.3 Návrh – částečné navrácení Akce Z 

Akce Z byla v dobách komunistického režimu v Československu neplacená pracovní činnost 

obyvatel, při které se jednalo o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa určité úkoly 

nezvládla a to ze dvou důvodů: 

 finančních nebo 

 v důsledku špatného plánování. 

Oficiálně se jednalo o bezplatnou a dobrovolnou práci, kdy písmeno „Z“ znamenalo 

zvelebování. K typickým činnostem patřil např. úklid sídlišť, ale časem akce začala zahrnovat 

i obsáhlejší akce jako např. stavbu kanalizace nebo výstavbu a modernizaci bytů. Během 

probíhajících činností se akce rozrostla a byla pevně naplánovaná, což znamená, že existovaly 

určité metodické pokyny, směrnice, řídící orgány atd. I když se jednalo o dobrovolnou akci, 

ve skutečnosti byl na každého občana kladen nátlak a účast na těchto akcích byla 

dokumentovaná, takže ti, kteří se neúčastnili, byli zváni na pohovory. 

V tomto režimu byly neplacené brigády poměrně časté a vykonávali je jak studenti, tak 

i vojáci základní služby a někdy i širší obyvatelstvo. Různé účelové brigády vykonávaly také 

různé občanské organizace nebo spolky jako např. myslivci, rybáři, zahrádkáři. 

Jistým návrhem jak zvelebit zeleň v obvodu je částečné navrácení této akce samozřejmě pod 

jiným názvem, protože tento název může u některých vyvolat špatné vzpomínky. Jde o to, aby 

byla akce dobře prezentovaná a získala si pozornost široké veřejnosti. Do tohoto projektu 

ovšem nelze zahrnout všechny skupiny lidí a proto je třeba se zaměřit na určitou část 

obyvatel, která by splňovala kritéria pro účast na této akci. 

Skupiny, které by splňovali stanovená kritéria: 

 občané pobírající starobní důchod, 

 občané na rodičovské dovolené, 

 občané, kteří budou pobírat podporu v nezaměstnanosti déle než 1 rok, 

 studenti. 

Heslem této akce by byla dobrovolnost pro zmiňované skupiny kromě občanů pobírajících 

podporu v nezaměstnanosti. 
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Přihlášeným by bylo přiděleno místo, samozřejmě vhodně zvolené a v blízkosti bydliště, 

o které by se starali. Pomůcky potřebné k péči o zeleň by si občané buďto obstarali sami 

(z vlastních zdrojů) nebo by si jej mohli vypůjčit u příslušného orgánu starajícího se o tuto 

akci. 

Toto místo by připadlo jednomu či dvěma uchazečům, kteří by v sezóně jednou v týdnu bez 

časového omezení tuto zeleň obhospodařovali. Pokud by byl úsek v pořádku, šlo by jen 

o kontrolu stavu, pokud by však úsek vyžadoval péči, bylo by třeba vynaložit určitý čas, který 

by byl přímo úměrný požadované péči. Jednalo by se o: 

 otrhávání suchých a zvadlých rostlin, 

 sběr odpadků, 

 vyhrabání mechu a plevelu (na začátku jara) atd. 

Do těchto činností by nebyla zahrnuta práce úseku starajícího se o veřejnou zeleň v obvodu 

jako je ořez stromů, sekání trávy atd. Šlo by pouze o menší činnosti, které by doplňovali 

celkovou údržbu. 

4.4 Návrh – nábor specialistů do odborů vedoucích správu veřejné zeleně 

Každá obec či městský obvod disponuje jinou oblastí, zahrnující veřejnou zeleň a také jiným 

vztahem k této zeleni. Je třeba ovšem dodržovat určité stanovené normy pro opravy a údržby 

zeleně. 

Málokterá obec či městský obvod disponují odborným pracovníkem, který by byl schopen 

mnohem lépe posoudit stav zeleně a ušetřit tím: 

 čas, 

 ostatní zdroje (práce externího specialisty), 

 peníze. 

Takovýto odborník může sám vytvářet určité projekty, které jsou potřebné v segmentu péče 

o veřejnou zeleň, zadávat je do systému a vybírat nejlepší možné uchazeče, kteří danou práci 

odvedou s co nejnižšími náklady a pokud možno v co nejlepším časovém termínu. 

Pokud obec či obvod nedisponuje odborným specialistou, systém výběrových řízení 

je mnohem složitější, protože projekt musí projít přes odbornou pomoc, která se zde 

nevyskytuje a je tedy nutné předat tento projekt externímu pracovníkovi, který má s touto 

problematikou zkušenosti, a který může posoudit správnost a vhodnost budoucího projektu. 
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4.5 Návrh – městský podnik starající se o veřejnou zeleň 

V úseku veřejné zeleně existuje mnoho pozitivních důvodů pro existenci městského podniku, 

který by zajišťoval nejen projekci a správu, ale i zakládání nových ploch zeleně nebo množení 

a pěstování rostlinného materiálu. 

Dobrý městský podnik zeleně nemůže fungovat bez osobní invence zaměstnanců a jejich 

zaujatosti pro věc a bez dostatečné podpory představitelů města a pracovníků příslušných 

oborů, které jsou potřebné pro kvalitní zeleň. Občané a jimi zvolení zástupci mají často 

odlišný názor na zeleň než profesionální zahradník, a proto zde dochází k mnoha nesouladům 

v rozhodování o veřejné zeleni. 

Výhody městského podniku: 

 dlouhodobá kontinuita péče, 

 přes určitou nepružnost je nejpodstatnější výhodou, že tento podnik v zásadě 

nevydělává, ale hospodaří, 

 těsnější provázanost s vedením města a rychlejší reakce na podněty a potřeby 

obyvatel, jakož i na nestandardní situace v údržbě zeleně z hlediska potřeb města 

(např. živelné pohromy), 

 v sezónní špičce se celý podnik může plně věnovat zeleni. 

Priority městského podniku např.: 

 aktivní obrana zeleně před vandalismem, 

 ochrana zelených horizontů města a dalších pohledově exponovaných ploch s trvalými 

porosty před expanzivní výstavbou, 

 stanovení ploch zeleně celoměstského významu včetně jejich propojení, 

 systematická regenerace trávníkových ploch, 

 vytváření dostatečných zásob zahradnických zemin kompostováním rostlinného 

odpadu. 

Příklad – Veřejná zeleň města Brna 

Tento podnik byl zřízen roku 1995 jako příspěvková organizace rozhodnutím zastupitelstva 

města Brna. Základním obecně prospěšným posláním je: 

 rekonstrukce a zlepšování stavu veřejné zeleně celoměstského významu, 

 údržba, 

 zajištění odborné péče. 
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Hlavní činností tohoto podniku je rekonstrukce, správa, zakládání a údržba svěřených 

významných parků a stromořadí na celém území města. 

Doplňkovou činností je např. asanace a řezy stromů, frézování pařezů, komplexní údržba, 

realizace zahrad a veřejné zeleně, štěpkování dřevní hmoty. 

Záleželo by pouze na obci či obvodu, jakou část péče o veřejnou zeleň by danému podniku 

svěřila a jakou část by si ponechala a obhospodařovala sama. 

4.6 Zhodnocení 

Veřejnou zelení nazýváme všechny volně rostoucí a veřejně přístupné zelené rostliny, které 

tvoří důležitý architektonický a krajinný prvek, který má velmi významné ekologické funkce. 

Mimo estetické funkce má také mnoho jiných funkcí jako např. čistí mikroklima a ovzduší, 

snižuje nadměrný hluk způsobený dopravními prostředky, zvyšuje vlhkost vzduchu. Zeleň, 

které je věnována pravidelná a vhodná péče, nikdy neztratí svůj půvab a zvýší tím atraktivitu 

daného místa. 

Správou veřejné zeleně se v městském obvodu Ostrava-Jih zabývá oddělení obchodu a služeb, 

které patří pod odbor dopravy a komunálních služeb. Pro svou správu využívá prostředky 

poskytnuté Magistrátem města Ostravy, které činí zhruba 39 mil. Kč ročně. Rozpočet 

je každoročně stejný až na malé odchylky, které se pohybují v řádech stovek až tisíců Kč. 

Obvod má celkem hustou síť veřejné zeleně, o kterou se musí řádně starat a podle hodnocení 

(interních pracovníků jak Magistrátu města Ostravy, tak i pracovníků na ÚMOb Ostrava-Jih) 

je na tom velmi dobře.  
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5. Závěr 

Cílem práce bylo charakterizovat zabezpečování veřejné zeleně ve vybraném městském 

obvodě Ostrava-Jih a jeho financování, blíže nastínit správu veřejné zeleně v tomto obvodu 

a pokusit se navrhnout řešení pro zlepšení této správy. 

Statutární město Ostrava si hodlá udržet pozici jednoho s nejzelenějších míst v republice 

a pomoc jí k tomu mají projekty za cca 225 mil. Kč. Mezi hlavní projekty, které jsou 

v současnosti realizovány, patří Izolační zeleň města Ostrava I-III, Zelená osa Vítkovic 

a etapy realizace vybraných prvků ÚSES. Cílem projektů je ochlazování vzduchu v lokalitách 

Ostrava-Jih, Poruba a centrum a snížení prašnosti a ostatních emisí znečišťujících látek. 

Správa veřejné zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih, kterou vykonává oddělení obchodu 

a služeb, hospodaří s finančními prostředky poskytovanými Magistrátem města Ostravy. 

S těmito prostředky nelze vykonávat velké změny, ale na zabezpečení základní péče 

o veřejnou zeleň jsou dostačující. Každoročně má toto oddělení na zajištění všeho 

podstatného k dispozici cca 39 mil. Kč. Obvod je ovšem zapojený do mnoha projektů, 

ať už probíhajících či připravovaných, které jsou zaměřeny na zdokonalování zeleně, a které 

s sebou přináší nové finanční prostředky. 

Mezi návrhy na zlepšení veřejné zeleně v obvodě patří např. částečné navrácení Akce Z, která 

byla kdysi poměrně častá. Jednalo se o tzv. „dobrovolnou“ a neplacenou brigádou, i když 

o její dobrovolnosti by se dalo spekulovat. Podle tehdy žijících občanů ovšem nešlo jen 

o práci, ale také o lepší poznávání sousedů a stmelování kolektivů. 

Dalším návrhem, který řeší jeden z problémů související se správou veřejné zeleně 

je nedostatek specialistů na příslušných odborech. Na mnoha úřadech v odborech 

zabývajících se touto správou pracují lidé, kteří přišly do styku s veřejnou zelení až v době 

nástupu na tuto pozici. Ovšem vhodně zvolený specialista může ušetřit jak čas, tak i peníze, 

protože je s touto prací dobře seznámen. 

Městský podnik starající se o zeleň je dalším návrhem, jak vylepšit stávající správu veřejné 

zeleně v obvodě. Takový podnik se zaměřuje pouze na práci související s touto zelení a v jeho 

řadách se nachází specialisté na tuto problematiku. Obvod tedy přenese své požadavky 

na takovýto podnik a ten by měl za finanční odměnu obstarat vše potřebné. 

Podle celkového hodnocení, které zpracovává Magistrát města Ostravy, se veřejná zeleň 

městského obvodu Ostrava-Jih nachází na předních příčkách a má tedy dostačující charakter.  
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