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Adamcová, R.: Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích, Ostrava, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, 2014, Bakalářská 

práce, Vedoucí: Ing. Eva Beránková, 44 stran 

 

Bakalářská práce se věnuje problematice údržby veřejných prostranství v malé obci. V úvodní 

části je zobrazení rozdělení působnosti obce a její organizační struktury.   V další části práce 

je záznam o podkladech a legislativě potřebné pro správu zeleně. Prostřední část je zaměřená 

na přehled činností udržovaných ploch, likvidaci nepotřebného biologického materiálu a 

smluvní zajištění činnosti obce. V závěrečné části je seznámení s problematikou činností 

údržby zeleně a veřejných prostranství, přehled o současném stavu údržby a návrh vlastního 

modelu údržby. Výstupem této práce je výkres vlastnických vztahů, pasport zeleně, plán 

údržby, roční rozpočet zeleně.  
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– Technical university of Ostrava, Department of Urban Engieneering, 2014, Bachelor thesis, 

Supervisor: Ing. Eva Beránková, Number of pages 44 

 

The thesis deals with the issue of maintenance of public spaces in a small village. In the first 

part of the display division of the municipality and its organizational structure. The next 

section is a record of documents and legislation needed to manage green. The middle section 

is devoted to an overview of activities maintained areas, the disposal of unwanted biological 

material and contractual activities of the village. The final section is an introduction to the 

issue of maintenance activities and public green spaces, an overview of the current state of 

repair and design of the model itself maintenance. The outcome of this work is a drawing of 

ownership, green passport, maintenance plan, annual budget green. 
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1 Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření plánu letní údržby veřejných prostranství v malých 

obcích, rozpis činností a charakteristika procesů probíhajících při udržování. Zásady údržby 

jsou aplikovány na obec Štěpánkovice v Moravskoslezském kraji. Štěpánkovice jsem si 

vybrala z toho důvodu, že jsem občanem této obce a zajímalo mě, jakým způsobem se řídí 

chod údržby obce. Jako občan jsem s letní údržbou veřejných prostranství velice spokojená. 

Jde vidět, že zaměstnanci udržují veřejná prostranství v čistotě.  

  

 V současné době probíhá údržba obce stejně jako ve vedlejších vesnicích dle potřeby. 

Rozdělení práce zaměstnancům je v režii místostarosty, které se odvíjí podle počasí. Stálí 

zaměstnanci se starají o travnaté plochy obce a o čistotu občanské vybavenosti obce, 

popřípadě jsou nasazování při řešení krizových situací, jako jsou například úklid polomů větví 

po silném větru, pomoc při opravě prasklého potrubí, pomoc občanům při živelných 

pohromách, apod. Zaměstnanci přijatí z Úřadu práce vykonávají spíše pomocné práce. Ženy 

jsou každé ráno a v poledne rozmístěny na nejrušnějších křižovatkách obce, kde převádí děti 

školou povinné přes cestu. Dalším úkolem těchto žen je zametání ulic, pletí záhonů a plevelů 

na chodnících, shrabávání trávy a listí. Mužská část je využívaná na výkopové práce, terénní 

úpravy a práci vyžadující sílu.  

 

 Díky této skutečnosti bych chtěla svým modelem přispět k nějakému zefektivnění. 

Toho bych chtěla docílit snížením nákladů na údržbu veřejných prostranství. Zvážit myšlenku 

přenechání údržby veřejných prostranství na firmě formou outsourcingu.  

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je plán letní údržby veřejných prostranství v malých obcích 

rozpisem jednotlivých činností a charakteristikou jednotlivých procesů probíhajících při 

udržování. V úvodní části je rekapitulace teoretických východisek a definování pojmů 

vztahujících se k tématu práce. Teoretická hlediska bude aplikován na konkrétní veřejné 

prostranství v malé obci.  
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1.2 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je:  

- snaha snížení nákladů obce na údržbu veřejných prostranství 

- porovnání možností zajištění údržby obce  

- aplikace zásad letní údržby na konkrétním veřejném prostranství 

- vytvoření dokumentů vhodných pro správu veřejných prostranství konkrétní obce 

 

1.3 Použité podklady 

 

Podklady týkající se teoretické části bakalářské práce jsou čerpány z internetových článků, 

skript a brožury týkající se problematiky řešené v této práci. Podklady pro řešení 

problematiky stávajícího stavu údržby veřejných prostranství byly získány prostřednictvím 

konzultací se zaměstnancem obce panem Adamcem, administrativním pracovníkem Obecního 

úřadu panem Peterkem a místostarostou obce panem Nevřelou.  
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2 Veřejná správa 

 

Veřejná správa je obecně definována jako správa věcí veřejných ve veřejném zájmu. Jde 

především o správu území (státu, kraje, obce), veřejných záležitostí (služby veřejnosti), 

správu financí (veřejných peněžních prostředku a veřejných rozpočtu), správu veřejných 

objektu a zařízení, přírodních zdrojů, veřejných informací, ale i komunikací, budov, pozemků 

atd. [1] 

 

2.1 Působnost veřejné správy 

 

Působnost je právně vymezený okruh společenských vztahů (předmět, obsah a rozsah 

činnosti), v nichž územní celek realizuje svou pravomoc. Veřejná správa může být 

vykonávána buď v samostatné, nebo přenesené působnosti.  

 

2.1.1 Samostatná působnost 

Subjekt hospodaří a nakládá se svým majetkem samostatně a taktéž samostatně 

rozhoduje o svých záležitostech – je samosprávný. Stát smí do samostatné působnosti 

zasahovat jen výjimečně, a to jen způsobem, který je stanoven zákonem. Rozhodovací 

pravomoc ve věcech samostatné působnosti náleží zastupitelstvu samosprávného orgánu. 

 

2.1.2 Přenesená působnost 

Znamená plnění úkolů státní správy, které byly státem svěřeny samosprávným 

orgánům (krajům, obcím) a pro jejichž výkon je poskytován příspěvek ze státního rozpočtu.  

 

Podle rozsahu státní správy, kterou vykonávají obce, a rozsahu působnosti, kterou mají 

se obce dělí na: 

 

• Obce I. Stupně – je jí každá obec (6249) 

• Obce II. Stupně – obce s pověřeným obecním úřadem (388 + 5 vojenských újezdů) – až na 

několik výjimek jsou to především města, 

• Obce III. Stupně – obce s rozšířenou působností (205) – jsou to zpravidla větší města 

s velkým správním obvodem. [1] 
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3 Samospráva 

 

Samospráva je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem. Je relativně samostatná, 

nezávislá na státu. Relativnost samostatnosti však vyplývá ze skutečnosti, že stát vytváří pro 

samosprávu podmínky pro její fungování, takže její nezávislost z tohoto důvodu není 

absolutní. Stát zasahuje do samosprávy tím, že tvoří zákony, do samostatných rozhodnutí 

samosprávných orgánů však zasahovat nemůže. Zasáhnout může pouze v případě, vyžaduje-li 

to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. 

 

3.1 Územní samospráva 

 

 Je dána Ústavou. Ta určuje za základní územní samosprávné celky obce a jako vyšší 

územní samosprávné celky kraje. Územní samosprávou rozumíme prostorově ohraničený 

funkční celek, který má právo samostatně hospodařit, nakládat se svým majetkem a 

samostatně rozhodovat o svých záležitostech. [1] 

 

3.2 Obce 

 

 Obec je základním územním samosprávným celkem, jehož zřízení a fungování se řídí 

zákonem o obcích č. 128/200 Sb. Charakteristickými znaky obce jsou: 

• VLASTNÍ ÚZEMÍ – území obce tvoří jedno nebo více katastrálních území. Obce se 

mohou podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. slučovat nebo rozdělovat. 

• VLASTNÍ OBYVATELSTVO – je tvořeno osobami s trvalým bydlištěm v dané obci 

nebo osobami, kterým bylo uděleno čestné občanství obce. 

• VLASTNÍ MAJETEK A HOPODAŘENÍ DLE ROZPOČTU – obcím byl předán majetek 

státu dle zákona č. 172/1991 Sb. (zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do 

vlastnictví obcí). Obce si sestavují vlastní rozpočet a hospodaří podle něj. 

• PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A PRÁVOTVORBA – obce jsou veřejnoprávními 

korporacemi, jsou právnickými osobami, které vystupují v právních vztazích svým 

jménem a nesou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Obce mohou vydávat právní 
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předpisy – nařízení obce (v přenesené působnosti) a obecně závazné vyhlášky (v 

samostatné působnosti).  

• PRÁVO NA SAMOSPRÁVU – obcím právo na samosprávu zaručuje Ústava. Jde o právo 

spravovat své vlastní záležitosti samostatně prostřednictvím přímé nebo zastupitelské 

demokracie (místní referendum nebo obecní zastupitelstvo).  

• SOUSTAVA ORGÁNŮ – prostřednictvím soustavy orgánů je zajišťován chod obce.  

Tvoří ji: 

o Zastupitelstvo obce 

o Rada obce 

o Výbory zastupitelstva 

o Komise rady 

o Starosta 

o Obecní úřad 

 

Typy obcí: 

• VESNICE – je menší obec zpravidla zemědělsky zaměřená. 

• MĚSTYS (historická kategorie obce) – původně to byly obce s právem pořádání 

týdenních a dobytčích trhů pro místní občany i obyvatele okolních vesnic. Městysem 

se už nemůže žádná obec stát, pokud jím dodnes není. 

• MĚSTO – obec, která má alespoň 3000 obyvatel, a pokud tak stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

• STATUTÁRNÍ MĚSTO – je město zvláštního významu. Charakteristickým znakem 

statutárních měst je, že se dělí na obvody a části, které jsou samosprávné. 

• PRAHA – má specifické postavení – je statutární město, kraj a zároveň i hlavní město. 

Neřídí se zákonem o obcích, ale zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. [1] 

 

3.3 Orgány obce 

 

3.3.1 Zastupitelstvo 

Nejvyšším orgánem obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo 

občany v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, 
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každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. V případě Štěpánkovic má 

zastupitelstvo 15 členů a k přijetí rozhodnutí je zapotřebí minimálně 8 hlasů. [2] 

 

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo 

v obci, městě, městském obvodu, městské části 

Do 500 obyvatel        5 až 9 členů 

nad 500 do 3000 obyvatel       7 až 15 členů 

nad 3000 do 10 000 obyvatel       11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel      15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel       25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel        35 až 55 členů. 

Pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce stanoven ze 

statistického lexikonu obcí k 1. Lednu roku, v němž se konají volby. [4] 

 

3.3.2 Obecní rada 

Obecní rada je taktéž kolektivním orgánem, je však volena nikoli přímo občany obce, 

ale zastupitelstvem z členů zastupitelstva. Zatímco tedy člen obecního zastupitelstva je 

neodvolatelný, člen obecní rady může být během volebního období zastupitelstvem obce 

odvolán a nahrazen jiným, nově zvoleným radním. I obecní radě zákon svěřuje konkrétní 

okruh záležitostí. Členem rady je vždy starosta a místostarosta. Rada obce Štěpánkovice má 5 

členů, vedle starosty a místostarosty ještě 3 radní. [2] 

 

3.3.3 Starosta 

Starosta je volen zastupitelstvem a zastupuje obec navenek. Je možné jej během 

volebního období odvolat a nahradit jiným členem obecního zastupitelstva. Starostu zastupuje 

místostarosta, který je taktéž volen a odvoláván zastupitelstvem obce. [2] 

 

3.3.4 Obecní úřad 

Obecní úřad má poněkud odlišné postavení než výše jmenované orgány obce. Obecní 

úřad je tvořen především úředníky, kteří jsou ve vztahu k obci klasickými zaměstnanci na 

základě pracovního poměru. Za jejich práci odpovídá tajemník. Zaměstnanci obecního úřadu 

(úředníci, tajemník) tedy nejsou voleni a nemohou být ani odvoláni zastupitelstvem. Plní 
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především úkoly v oblasti státní správy (například stavební řízení) nebo se starají o obecní 

majetek (správa majetku) apod. 

 

Obecní úřad se dále člení na jednotlivé odbory právě podle oblastí, kterými se 

jednotliví úředníci zabývají. Iniciativními a kontrolními orgány obecní rady, které se podílejí 

na výkonu samostatné působnosti obce, jsou komise. Jaké komise budou zřízeny a kým budou 

obsazeny, záleží na uvážení obecní rady. [2] 

 

3.3.5 Komise a výbory 

Komise je kolektivní orgán, rozhoduje většinovým způsobem a je odpovědná radě 

obce, která může rozhodnout o odvolání a jmenování jejich členů. Komise můžou být např. 

komise pro výběr dodavatele, sportovní komise, kulturní komise atd. Zastupitelstvo může 

zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány – výbory. Ze zákona povinně vždy zřizuje výbor 

finanční a výbor kontrolní, které může pověřit plněním určitých úkolů (např. přezkoumání 

některých záležitostí, sestavení návrhu rozpočtu). [2]  

 

Kromě komisí daných zákonem má naše obec ještě další tři komise a to komise pro 

projednávání přestupků, stavební komise a komise sociální. 
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4 Veřejná zeleň a legislativa s ní spojená 

 

Veřejná zeleň spadá pod definici veřejného prostranství. Pojem veřejné prostranství je 

definován zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 

ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. [4] 

 

Pojem zeleň není dosud jednoznačně vymezen. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ani 

jeho prováděcí vyhlášky, pojem „zeleň“ ani „plochy zeleně“ nedefinují. Ve městě je zeleň 

zastoupena ve formě parků, alejí, zahrad a všech dalších člověkem záměrně vytvářených a 

udržovaných útvarů, kde přírodní složka je hlavním utvářecím prvkem.  

 

V krajině se nazývají plochami zeleně ty její části, na kterých převládají travnaté 

plochy, stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky nebo skalními partiemi. 

Do pojmu plochy zeleně obvykle nezahrnujeme plochy s kulturními plodinami, jako je orná 

půda, vinice, chmelnice nebo intenzivní sady, i když, zejména trvalé kultury, rovněž funkci 

zeleně plní.  

 

Zeleň můžeme rozdělit v hrubých rysech (není zde žádné jasné rozhraní) na dvě základní 

skupiny, na zeleň sídelní (městskou, venkovskou) a zeleň krajinnou. [5] 

 

Zeleň sídelní 

Zeleň sídelní není příroda ve své přirozenosti, ale nejvýznamnější symbol přírody v 

umělém, člověkem vytvořeném urbánním prostředí – v zastavěném území. Jejím hlavním 

posláním je zlepšovat životní prostředí sídel a poskytovat obyvatelům možnost rekreace. 

Obyčejně bývá navržena krajinářským architektem, podle takto vyjádřeného výtvarného záměru 

založena nebo upravena, dopěstovávána a trvale udržována. [5] 

 

Zeleň krajinná 

Zeleň krajinná také může být člověkem záměrně založená. Z důvodů krajinotvorných, 

byly v minulosti založeny a vysázeny silniční aleje a stromořadí, z důvodů půdoochranných jsou 

vysazovány například větrolamy. Stromy byly vysazovány na významných místech, na 

křižovatkách u božích muk a křížků ale i jinde. [5] 
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4.1 Hodnocení zeleně a plány péče o zeleň 

 

4.1.1 Pasport zeleně 

 Základem přehledně a racionálně vedené evidence zeleně města je dokument zvaný 

pasport zeleně. Poskytuje základní přehled o stavu všech ploch zeleně, které jsou v jeho 

majetku a správě a obsahuje zásady, dle nichž by mělo být na těchto plochách postupováno v 

jejich údržbě, regeneraci, případně podstatnější rekonstrukci. Z pasportu tedy má mj. vyplývat 

nejen jak nejlépe udržovat stávající stav, ale také kam a v jakém časovém úseku a za 

provedení jakých jednorázových nebo pravidelně se opakujících prací má každá uvedená 

plocha dospět. [5] 

 

 Pasport zeleně musí obsahovat základní údaje o ploše zeleně:  

• Výměra plochy,  

• Údaje o parcelách, parcelní čísla, jejich kultury a vlastníci 

• Údaje o vegetačních prvcích na ploše zeleně 

• Údaje o nevegetačních prvcích na ploše zeleně 

• Popis intenzitních tříd údržby a zatřídění parkových ploch, (výjimečně i jejich 

vybraných částí) do intenzitních tříd údržby.  

• Harmonogram pravidelných údržbových, případně jednorázových prací vedoucí k 

údržbě či zlepšení stavu plochy zeleně. Uvádí se výčet a počet opakování jednotlivých 

údržbových prací s ohledem na poměr vegetačních prvků na těchto plochách.  

• Přílohy. Ke každé ploše zeleně se zřídí zvláštní složka příloh. Obsahuje různé důležité 

údaje k jednotlivým plochám zeleně jako zejména:  

- plán plochy s vyznačením parcel, vegetačních prvků, doplňkových prvků, 

inženýrských sítí apod.,  

- inventarizaci dřevin,  

- pořízené platné projektové dokumentace týkající se plochy,  

- zápisy a úřední rozhodnutí týkající se plochy. [5] 

 

4.1.2 Inventarizace dřevin 

Inventarizace dřevin je kvalitativním zhodnocením dřevin. Je základním materiálem, 

bez kterého nelze kvalitně provádět správu a údržbu zeleně. Je podkladem pro zpracování 
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analýzy dendrologického potenciálu a ke stanovení plánu péče o dřeviny. Na základě plánu 

péče získá správce zeleně časové i finanční nároky na provádění koncepční a kvalitní údržby 

dřevin. Jedná se o materiál, u kterého je nutné počítat s jeho pravidelnou aktualizací. 

V rámci inventarizace dřevin se u každé dřeviny hodnotí (dle požadované podrobnosti):  

o základní dendrometrické charakteristiky (průměr a obvod kmene, výška stromu, výška 

a průměr koruny) 

o sadovnická hodnota - komplexní hodnota zohledňující i estetickou a kompoziční 

funkci dané dřeviny 

o věkové stadium (fyziologické stáří) 

o fyziologická vitalita - charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity, 

hodnoceny jsou ukazatele životaschopnosti 

o zdravotní stav - vyjadřuje stupeň mechanického oslabení a poškození jedince 

o provozní bezpečnost stromu - je souhrnný parametr, který hodnotí rozsah staticky 

významných symptomů a potenciál ohrožení daný stabilitou stromu vzhledem k 

charakteru lokality (tzv. cíl pádu) 

o perspektiva dřeviny - je posuzována podle vitality a zdravotního stavu dřeviny s 

přihlédnutím ke stanovištním podmínkám 

o návrh opatření - kategorie navrhovaných zásahů (stromy ke kácení, stromy k ošetření, 

stromy ponechané bez zásahu) včetně podrobné technologie ošetření stromu 

o naléhavost opatření - etapizace zásahů 

o funkční a estetický význam dřevin (vyžadován podle §8 odst.1 Zákona 114/1992 Sb.) 

- vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí, které dřeviny v 

daných podmínkách a na daném stanovišti plní [6] 

 

4.1.3 Plán udržovací péče 

Plán udržovací péče je dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní 

operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich 

časového harmonogramu a náročnosti. [7] 
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4.2 Legislativa spojená s tématem veřejné zeleně 

 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích [8] 

• Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [9] 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

účinném do 31.12.2012 [10] 

• Zákon č. 17 / 1992 Sb., o životním prostředí [11] 

• Zákon č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP [12] 

•  83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou  

 Tato norma platí pro všechny práce s půdou, a to i při zakládání a následné péči o: 

–      rostliny a jejich výsadby podle ČSN 83 9021; 

–      trávníky a jejich zakládání podle ČSN 83 9031; 

–      technicko-biologické způsoby stabilizace terénu podle ČSN 83 9041; 

–      rozvojovou a udržovací péči podle ČSN 83 9051; 

–      ochranná opatření podle ČSN 83 9061. [13] 

 

Vyhlášky obce 

• Obecně závazná vyhláška obce Štěpánkovice č. 2/2013 kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území obce Štěpánkovice, včetně jejich biologicky 

rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem [14] 

• Obecně závazná vyhláška obce Štěpánkovice č.    3/2013 o spalování suchého 

rostlinného materiálu [14] 
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5 Údržba veřejných prostranství 

 

Údržba je kombinace všech technických a administrativních činností včetně dozoru, 

zaměřených na udržování ve stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. 

 

5.1 Druhy údržby 

 

Činnosti a zásahy údržby se často rozlišují jako plánovaná nebo pravidelná údržba. 

Z hlediska časového a podle použití ji rozdělujeme na: 

 

a) operativní údržbu 

Jedná se o údržbu, která není prováděna v souladu s časovým plánem údržby a vyžaduje 

okamžitý zásah a operativní vyřešení. Operativní údržbu lze nazvat údržbou neplánovanou 

nebo také údržbou po poruše. 

Jako příklad operativní údržby bych zařadila prasklé vodovodní, kanalizační potrubí, 

odklízení spadlých stromu, pomoc při živelných pohromách. 

 

b) plánovanou údržbu 

Tato oblast pokrývá všechny dané údržby, které mohou být definovány v předstihu v 

dostatečném čase. Plánovaná údržba je někdy doprovázena preventivní údržbou, prodlužující 

životnost. 

Jako příklad plánované údržby bych uvedla ořez stromů, kterému předchází 

dendrologický průzkum.  

 

c) cyklické kontroly 

Cyklické kontroly zahrnují práce, jež se vykonávají v předem vymezených časových 

úsecích, na specifikovaných místech. [15] 
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5.2 Činnosti údržby 

 

Mezi činnosti údržby patří práce spojené s úklidem chodníků a komunikací a údržby 

zelených travnatých ploch. K činnostem, které nebudu více rozepisovat, patří udržování 

čistoty dětského pískoviště v areálu Mateřské školy. Tato práce spočívá ve výměně písku, 

která probíhá minimálně jednou za rok.  

 

V areálu základní školy a sportovního hřiště je potřeba udržovat antukové hřiště. Toto 

hřiště se musí na jaře uklidit od nečistot nahromaděných po zimě, uválcovat a pokropit.  

 

5.2.1 Vertikutace trávníku 

Vertikutací se rozumí poněkud razantnější zásah do travního porostu, při kterém se 

speciálním strojem tzv. vertikutátorem prořízne travní drn. Vertikutace se provádí proto, že 

v průběhu vegetace se z odumřelých částí rostlin, zbytků sečené trávy, mechů a plevelů mezi 

jednotlivými rostlinkami trávy tvoří nepropustná organická vrstva. Tato plsť, která může být u 

neošetřovaných trávníků časem silná i několik cm brání pronikání vody, živin i vzduchu ke 

kořenům trav. Zároveň zde probíhají hnilobné procesy, plsť je často i hnízdištěm chorob a 

škůdců trávníku.  

 

 

Obr. 1 – Vertikutace trávníku 

   Zdroj: www.garten.cz 

 

Vertikutace se doporučuje provádět 2x za vegetační období. Hlavní termín je na jaře 

přesněji na přelomu března a dubna, kdy trávník ještě nezačal plně růst. Druhý termín je na 

konci srpna do konce září.  
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Vlastní práce s vertikutátorem spočívá v podélných přejezdech trávníku podobně jako 

sečení trávy. Vertikutační válec pracuje podobně jako fréza a nože vyřezávají travní plsť a 

provzdušňují udusanou horní vrstvu půdy. Nože také prořezávají travní oddenky, čímž 

podporuje odnožování a tím i zmlazování trávníku. Travní plsť nechává vertikutátor ležet za 

sebou na trávníku. Ten se poté shrabe hráběmi, nebo se přejede sekačkou s košem, která 

vyřezanou plsť nasaje do koše. Po vertikutaci se trávník udržuje ve vlhkém stavu, aby nedošlo 

k zaschnutí kořínků trav. Rovněž se při této příležitosti doporučuje provést přihnojení 

trávníku travním hnojivem a dosetí holých míst vhodnou travní směsí. [16] 

 

5.2.2 Sekání trávníku 

 Sekání je velmi potřebná věc pro udržení kvalitního trávníku. Sekat lze všechny druhy 

trav, ale s jinou četností sekání během roku. Sekáním se zabraňuje trávě růst do výše a to 

prospívá jejímu odnožování = růst do šířky. Také se oslabují plevele, kterým se v trávníku 

nelze úplně ubránit. 

 

 Sekat se začíná v druhé půlce března a končí se až v pozdním podzimu. Seká se vždy 

jen o třetinu výšky trávníku, nejvíce o dvě třetiny - mohlo by dojít ke stresu trav, trávě se 

odseknou zelené části rostliny. Optimální výška seku je 3-6 cm a pohybuje se také podle 

druhu trav. [17] 

 

 

Obr. 2 – Rozdělení trávníků dle normy ČSN  83 9031 

Zdroj: http://milujusvujtravnik.cz/ 

 

5.2.3 Mulčování trávníku 

Mulčování je stále oblíbenější způsob údržby nepravidelně sečených travních ploch. 

Jde o ekologickou likvidaci trávy a plevele.  Princip spočívá v tom, že travní porost, při 
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správném systému sečení, speciálně tvarovaný nůž rozemele na drobné kousky, které 

zůstanou ležet na pozemku, a tím odpadá starost, kam s travním odpadem. 

 

Mulčování je ekologická likvidace trávy a plevelů. Ekologie v současné moderní době 

stále více vstupuje do běžného života a bude nás a naše životy ovlivňovat stále hlouběji.  

Pálení tohoto odpadu je přísně zakázáno a odvoz na skládky zabírá spoustu času a stojí 

peníze. Při mulčovaní neudržovaných ploch, kde roste plevel, nálety a podobný odpad při 

pravidelném  a správném systému mulčování dochází již během krátké doby k rekultivaci 

pozemku. Mulčovač je zkonstruován tak, aby na pozemku vyrovnával drobné nerovnosti. 

Drobné kousky mulčované trávy, které se nechají ležet na pozemku, zetlí a působí jako 

hnojivo pro obnovení nebo zlepšení kvality porostu a drží vláhu po určitou dobu. Na 

pravidelně udržované travní plochy je hezký pohled a jsou součástí krajinotvorby. [18]  

 

 

Obr. 2 - Princip mulčování 

Zdroj: http://www.itest.cz/ 

 

Četnost sekání se odvíjí od ročního období. Brzy na jaře to může být dvakrát týdně, 

během letních sušších měsíců klidně i jednou týdně. [19] 

 

Při mulčování je nutné nejprve posoudit travní porost. Nejčastěji se doporučují dva 

způsoby mulčování. 

a) Travní porost do 30 cm vzrůstu 

Pokud má travní porost do 30 cm vzrůstu je možné pozemek posekat jednou, ale 

přizpůsobit pojezd a výšku sečení kvalitě trávy. Zavadlá a řídká tráva se mulčuje na nejnižší 

pojezd, na plný výkon stroje a na plný záběr sekání. Pokud je tráva šťavnatá a hustá a velmi 

vlhká mulčuje se s vyšším nastavením výšky sečení, na pomalejší rychlost a na částečný záběr 

stroje. Předejde se tak zahlcení stroje trávou, snížení otáček a celkovému špatnému sečení.  
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b) Travní porost nad 30 cm vzrůstu 

Pokud má travní porost vyšší, hustý a trávu čerstvou, provede se sekání porostu na 

dvakrát. Poprvé s nastavením vyššího sečení a na  pomalejší pojezd, u velmi husté a čerstvé 

trávy i na menší šíři záběru stroje. Druhé sečení „načisto“ již může být na nízké nastavení 

výšky sečení a plnou šíří záběru stroje muže být i po několika dnech aby mulč trochu proschl. 

Při druhém sečení se seká pozemek v jiném směru než se sekal poprvé. Takový způsob sečení 

velmi husté trávy přinese kvalitně upravený pozemek, který se bude moci příště sekat již jen 

jednou.  

Pravidelná údržba travnatých ploch likviduje plevely, ale také různé pylové alergeny. 

Ve vysoké zaplevelené trávě je také zvýšený výskyt obtížného hmyzu, i toto jsou důvody proč 

používat mulčování vysoké trávy, protože je to i nejlevnější způsob bezodpadové údržby 

travnatých a lučních ploch. [18] 

 

5.2.4 Kosení křovinořezem 

Motorová kosa, nazývaná též křovinořez či vyžínač, se hodí pro práce v hůře 

přístupných místech. Se strunovou hlavou seče trávu, s kotoučem zvládne vyklučit náletové 

dřeviny. Některé motorové kosy však umí i kypřit záhon či uklízet. [20] 

 

5.2.5 Úklid spadaného listí  

Mokré listí se z veřejných prostranství uklízí, aby nedošlo k uklouznutí občanů a 

k poškození trávníku. Spadané listí by se mělo také odstranit z choulostivých výhonků, trávy, 

stálezelených rostlin i z trávníku, protože rostliny mohou na vlhké listí reagovat hnitím.. 

Z nedostatku světla vzniknou na trávníku ošklivé hnědé skvrny. [21] 

 

Pro úklid spadaného listí lze použít: 

• Běžné zahradní nářadí 

Jednou z variant pro úklid listí je použití běžného zahradního nářadí – obyčejné 

železné hrábě, nebo široké či úzké hrábě švédské, které se vyrábí z oceli či plastu. 

Běžné zahradní nářadí se používá pro prostory menší výměry nebo pro nakládání listí.  

• Motorové a elektrické fukary 

Výhodou motorových fukarů je, že na velkých plochách pomohou snadnou 

nahromadit listí nejen z travnatých ploch, ale i ze všech ostatních. Některé typy jsou 

navíc kombinované s vysavačem. S nimi se může listí nasát a rozdrtit přímo ve 
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sběrném koši. Zvlášť užitečný je tento pomocník při údržbě členitých zahrad. Existují 

i elektrické fukary, ale s těmi může být problém na rozlehlém pozemku s přívodem 

elektrické energie.  

• Rotační sekačky se sběrným košem 

Další variantou úklidu spadaného listí z trávníků může být využití rotační 

sekačky se sběrným košem. Některé sekačky mohou při sběru regulovat drcení listí. 

Pokud neleží listy na trávníku v příliš silné vrstvě, stačí nastavit břit sekačky na horní 

limit a trávník „zamést“ a při tom ho vlastně i rozdrtit. Nevýhodou této varianty je 

nutnost častého vyprazdňování sběrného vaku. [22] 

 

5.3 Likvidace biologicky rozložitelného odpadu 

 

Biologicky rozložitelným odpadem je jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný 

odpad. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. b) [23] 

 

5.3.1 Způsoby likvidace trávy 

   Posekanou biomasu z porostu odstraňujeme, protože způsobuje žloutnutí a tvorbu plsti 

zabraňující přístupu vody, živin a vzduchu ke kořenům. [24] 

• Mulčování trávníků 

• Mulčování záhonů 

Tráva zlikviduje na záhonu plevel, při svém rozkladu hřeje rostlinám "nohy", 

přirozeně je přihnojuje dusíkem a nemusíte okopávat, protože obrovské množství žížal, 

které se živí zetlelou trávou půdu zkypří a provzdušní tak, jak by to motyka nikdy 

nedokázala. Také chrání půdu před vysycháním. Tráva by měla být posekaná nadrobno a 

dáváme jí na záhony cca 3 - 5cm. [25] 

 

• Kompostárna 

Kompostárna zpracovává odpady a suroviny aerobní řízenou digescí. Samotné 

kompostování probíhá v pásových hromadách. Kvalita procesu je kontrolována měřením 

teplot a u vyzrálého kompostu následnou chemickou analýzou obsahu těžkých kovů, 
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poměru C:N, fyzikálních parametrů a řeřichovým testem. Zpracování a výroba probíhá 

podle parametrů ČSN 465735 "Průmyslové komposty". [26] 

 

• Bioplynová stanic  

 V bioplynové stanici dochází k výrobě bioplynu, který se vyrábí z biologického 

odpadu. Bioplyn může sloužit jako zdroj elektrické energie, teplo nebo palivo v dopravě. 

Vedlejším produktem výroby bioplynu je digestát, který se používá jako vysoce kvalitní 

hnojivo.  

 

• Odvoz BRO firmou  
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6 Smluvní zajištění údržby veřejných prostranství 

 

Cílem podnikatelského subjektu a jeho managementu je maximální efektivnost hlavní 

činnosti. Optimalizace hlavní činnosti by měla probíhat kontinuálně a plynule. Zaměření 

organizace na hlavní činnost je možné tehdy, když si organizace programově oddělí podpůrné 

činnosti. Jejich řízení si zabezpečí buď formou interních služeb, tedy jako plnohodnotnou 

součást firmy, nebo zajištěním pomocí externích služeb (tzv. outsourcingu). Třetím způsobem 

může být kombinace dvou předchozích způsobů. Tímto rozdělením řízení pak podpůrné 

činnosti přinášejí požadovanou funkční podporu činnosti hlavní. Facility management, jehož 

významnou součástí je právě údržba stavebního objektu je možné aplikovat jako: 

• Outsourcing – zajištění služeb externí formou 

• Insourcing – začlenění služeb do organizační struktury podniku [15] 

 

6.1 Zajištění služeb formou outsourcingu 

 

Péče o životní prostředí zahrnující úklid obce a jeho místních částí včetně údržby 

zeleně, likvidace černých skládek, odstraňování psích exkrementů apod. patří mezi hlavní 

poslání územního samosprávního celku. Tyto činnosti může obec realizovat přímo 

prostřednictvím svých zaměstnanců – nebo formou objednané služby od dodavatele. Volba té 

které varianty závisí především na rozsahu vykonávané činnosti a dále na objektivních 

nárocích na odbornost prováděných prací včetně používaných strojů a pracovních pomůcek.  

 

Limitujícím faktorem může být v té souvislosti právě vysoká pořizovací cena 

jednotlivých strojů a jejich případná malá využitelnost v průběhu celého roku. To se může 

obdobně týkat specializovaných pracovníků, kteří by byli zaměstnanci města. Soukromá firma 

může mnohem operativněji alokovat výrobní prostředky a lidské zdroje a tak pro sebe 

zefektivnit prováděné činnosti. [27] 

 

Výhody outsourcingu 

- Zodpovědnost za vykonávané činnosti je plně přenesena na dodavatelské služby. 

- Město nemusí řešit koordinaci prací či vytíženost pracovníků a techniky, její 

pořizování, údržbu a obnovu. 
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Nevýhody outsourcingu 

- I nadále musí někdo plnit kontrolní funkce vůči dodavateli. 

- Dodavatel se snaží maximalizovat objem realizovaných prací bez ohledu na jejich 

skutečnou potřebu. 

- Ztrácí se přehled o skutečných nákladech vs. Zisk dodavatele. 

- Smluvní zajištění snižuje operativnost při řešení okamžitých potřeb města. 

- Nepřímá zpětná vazba (občan si stěžuje městu a nikoliv firmě). [27] 

 

6.2 Zajištění služeb formou insourcingu 

 

Insourcing znamená zajištění interních služeb, což jsou vlastní zdroje, pracovníci a 

organizace. Znamenají realizaci činností pomocí vlastních pracovníku. Insoursing je v 

podstatě začlenění původně externě zajišťovaných služeb, procesů a činností zpět dovnitř 

organizace nebo začlenění cizích procesů do vlastní činnosti s cílem zefektivnit související 

procesy. [15] 

 

Výhody insourcingu 

- Úklid a další služby jsou řízeny obcí – činnosti se realizují pouze v potřebném rozsahu 

a intenzitě. 

- Operativně se mohou přehodnotit priority v prováděných pracích. 

- Město vytváří místa pro vlastní občany (což nemusí platit u outsourcingu). 

- Pořizované stroje mají zpravidla multifunkční využití – jejich využíváním pouze pro 

potřeby města se snižuje míra jejich opotřebení. 

- Při řešení kalamitních stavů je možné zapojit i další provozní pracovníky obce. 

- Obec má k dispozici vlastní areál a technické zázemí pro komunální techniku. 

 

Nevýhody insourcingu 

- Vysoké pořizovací náklady potřebné komunální techniky, její údržba a obnova. 

- Vysoké nároky na řízení pracovního kolektivu a zajištění kvalifikovaných pracovníků 

(též např. zajištění náhradních pracovníků v době nemoci apod.). 

- Zodpovědnost za vykonávané činnosti a z nich vyplývající případné škody nese přímo 

město (též bezpečnost práce, pracovní úrazy, apod.). [27] 
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7 Aplikace zásad letní údržby na konkrétním veřejném 

prostranství  

 

V třetí části zadání  této bakalářské práce je aplikace zásad letní údržby na konkrétním veřejné 

prostranství v malé obci. Malá obec je definována z hlediska ukazatele počtu obyvatel, jako 

obec do 3000 obyvatel. Rozhodla jsem se aplikovat tuto bakalářskou práci na obec 

Štěpánkovice. Obec má sice 3100 obyvatel, ale z důvodů poskytování největšího rozsahu 

informací a malého rozdílů počtu obyvatel, jsem zvolila právě Štěpánkovice.  

 

7.1 Informace o obci 

 

 Obec Štěpánkovice se 3100 obyvateli leží v hlučínské pahorkatině mírně zvlněné 

krajině severního předhůří posledních výběžků Nízkého Jeseníku, v nadmořské výšce 270 m. 

n. m. Obec je vzdálena 10 km od polských hranic a 13 km od okresního města Opava. 

Součástí obce je známý velkostatek Albertovec, osada Svoboda a od roku 1958 i Bílá Bříza. 

[4] 

 

7.2 Činnosti údržby zajištěné formou insourcingu 

 

Údržbu veřejných prostranství provádí zaměstnanci obce Štěpánkovice. Obec 

zaměstnává 21 pracovníků, z toho 13 zaměstnanců jsou lidé z Úřadu práce, kteří jsou 

zaměstnávání sezóně na půl roku, 2 zaměstnanci na plný úvazek se starají o správných chod 

ČOV a 6 zaměstnanci s plným úvazkem, kteří se starají o údržbu veřejných prostranství. Na 

zaměstnance dohlíží místostarosta. Pracovní doba zaměstnanců je 6:00 do 14:30. Obec 

udržuje celkem 124 389 m2 zeleně.  V současné době probíhá údržba tím stylem, že se plochy 

udržují dle potřeby. 

 

7.2.1 Údržba sekáním 

Nejdůležitější je údržba exponovaných ploch v obci. Jedná se o travní porosty mezi 

kostelem a parkovištěm, před obchodem Jednota, před Zdravotnickým střediskem, v okolí 

Obecního úřadu, Obecní park, okolí Základní a Mateřské školy, areál Obecního hřbitova, část 
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areálu SDH, tréninkové, sportovní hřiště a plochy vedle hasičské zbrojnice na Svobodě. Tyto 

plochy se udržují kosením se sběrem posečené trávy jednou za 7 až 10 dní. Pokosená tráva se 

odváží na skládku na Svobodě. Výměra těchto travních ploch podle pasportu zeleně činí 

68 363 m2. Obec má na tyto plochy k dispozici dvě traktorové zahradní sekačky, které 

obsluhují 2 pracovníci. Posekaná tráva se odváží na skládku na Svobodě, a část se dává 

poníkům v parku.  

 

 Druhým nejdůležitějším bodem v údržbě zeleně je starost o sportovní hřiště v areálu 

TJ Sokol. Toto hřiště vyžaduje častější a kvalitnější péči. Trávník se seká na výšku seče 2-3 

cm a seká se v intervalu 6 až 10 dní. Důležitá je také závlaha. Toto hřiště se zavlažuje 

přenosnými postřikovači 3x do týdne. V případě, kdy vystoupá teplota nad 26°C, zavlažuje se 

každý den. Výměra fotbalového hřiště 7 783 m2. Tuto plochu udržuje jeden zaměstnanec 

traktorovou zahradní sekačkou. 

 

 Třetím bodem je zeleň umístěná ve svažitém terénu. Tato zeleň se udržuje kosením 

křovinořezem. Tráva kolem míst, která se mulčují se tráva ponecháva na pozemku. Jedná se o 

plochy kolem ČOV a podél trati. Na ostatních plochách udržovaných křovinořezem se 

posekaná tráva musí shrabat a odvézt na skládku. Shrabávání se provádí ručně pracovníky 

najatými z ÚP. Jsou to plochy podél Hlavní ulice, na křižovatce ulic Družby, Slezská a 

Zahradní, naproti Obecnímu úřadu a v areálu Základní školy. Plocha této zeleně je 8 610 m2. 

Z toho na ploše 5 400 m2 se tráva shrabává a 3 210 m2 se tráva ponechává. Křovinořezem se 

také dočišťují plochy špatně dostupné sekačce. Jedná se např. o místa kolem dětských 

prolézaček, podél krajů pozemku apod. Obec má k dispozici dva křovinořezy s obsluhou. 

Posekaná tráva, se odváží na skládku na Svobodu. Skládka na Svobodě je v místě staré 

pískovny. 

 

7.2.2 Údržba mulčováním 

 Ostatní veřejná zeleň a příkopy se udržují mulčováním 2x až 3x za měsíc. Je to z toho 

důvodu, aby se ušetřily náklady na odvoz posečené trávy. Zeleň dobře dostupná se mulčuje 

mulčerém, svahy a plochy špatně dostupné se pak kosí křovinořezy, což je zmíněno 

v předchozím odstavci. Jedná se o prostory, které se nachází především na okraji obce. 

Mulčuje se cyklostezka, zeleň kolem ČOV, zeleň podél železniční trati, zeleň a na 

Suchánkovci,. Výměra mulčovaných ploch je 47 416 m2. 
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7.2.3 Údržba stromů a křovin 

 Jednodušší ořezy stromů provádí zaměstnanci sami. Stromy se ořezávají v případě, že 

ohrožují bezpečnost lidí nebo odstraňují polomy větví. Živé ploty se ořezávají 2x do roka.  

 

  Ořezané větve zaměstnanci obce štěpkují. Štěpkování se provádí štěpkovačem typu 

LASKI. Ten dokáže pojmout větve, kmeny, keře, kůry a nadzemní části rostlin do průměru 

200 mm a tloušťky 60 mm. Výsledné štěpky se používají místo mulčovací kůry pod keře a 

záhonky v obci nebo se skladují v areálu místního hospodářství a v zimním období se s nimi 

na obecním úřadě přitápí. 

 

7.2.4 Údržba květinových záhonů 

 Květinové záhony se nachází kolem Obecního úřadu, v areálu Základní školy a 

ostrůvky na ulici Jasanová a Lipová. Výměra těchto záhonů je 644 m2. Jedná se o záhony, 

které jsou pokryty mulčovací kůrou, která je získávána ze štěpkovaných obecních stromů. 

 

  Okolo záhonů a okrasných stromků se pravidelně vyměňuje mulčovací kůra. Záhony 

jsou osazeny trvalkami. Není nutné ošetřovat, zalévat ani hnojit, pouze se plejí případné 

nálety. 

 

7.2.5 Údržba chodníků a komunikací 

 Ve vlastnictví obce jsou všechny komunikace kromě ulice Hlavní a Svobody. Tyto 

dvě silnice jsou pod správou Moravskoslezského kraje. Údržba komunikací spočívá 

v zametání zimního posypu a odstraňování plevele podél obrub, které jsou v kontaktu se 

zelení. Plocha komunikací pod správou obce je 80 141 m2. 

 

Veškeré chodníky jsou ve vlastnictví obce. V případě chodníků se zametá zimní 

posyp, zametání od prachu v létě a odstraňuje se plevel mezi betonovou dlažbou. Plocha 

chodníku činí 5 831 m2. 

 

Kromě klasické údržby komunikací a chodníků, zaměstnanci uklízejí odpadky po 

akcích pořádané obcí. Jsou to akce např. stavění a kácení Máje, po sportovních turnajích, Den 

obce, Den dětí, apod. Úklid provádí pracovníci z ÚP ručně. 
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 Zaměstnanci obce také sváží odpad z odpadkových košů. Odpad se sváží každé úterý a 

pátek. Odpad se odváží do areálu Místního hospodářství a poté ho odváží zaměstnanci firmy 

Marius Pedersen.  

 

7.2.6 Úklid spadaného listí 

Spadané listí zaměstnanci uklízí pomocí fukaru listí. Pomocí fukaru se snaží udělat 

hromady, které hráběmi přesunou do vlečky za traktorem. Listí se pak odváží na skládku. 

 

7.3 Činnosti údržby zajištěné formou insourcingu 

 

Formou outsourcingu je prováděna pouze vertikutace trávníků a ořezy stromů. Další 

externí firmou, která má s obcí podepsanou smlouvu je Marius Pedersen. Tato firma zajišťuje 

svoz komunálního odpadu, plastů, tetrapaku a biologicky rozložitelného odpadu od občanů.  

 

7.4 Nástroje pro vykonávání činností údržby 

 

 Veškeré prostředky použité pro údržbu prostranství jsou ve vlastnictví obce. Jediným 

nástrojem, který obec nevlastní je vertikutátor, který si přiváží externí zahradník. Obec 

využívá tyto nástroje: 

• 2 sekačky Karsit se sběrem do sběrného koše 

• 1 mulčer Kubota 

• 2 křovinořezy 

• 1 štěpkovač Laski 

• 1 nákladní automobil Mann 

• 1 užitkový vůz Renault 
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8 Modelový plán údržby 

 

 Obec nemá žádné záznamy o zeleni a údržbu vykonává nahodile.  S dokumenty 

vytvořenými v této části práce by obec mohla získat kompletní přehled o jednotlivých 

plochách a prvcích zeleně, získali by přehled o tom, kde, který pracovník, s jakým strojem 

údržbu provádí. Pro účely této práce vytvořím tyto dokumenty v dostupných softwarech jako 

je MS Word, MS Excel a Autocad.    

 

8.1 Výkres vlastnických vztahů 

 

 Výkres vlastnických vztahů (viz. Výkres č. 1) je přehled o plochách ve vlastnictví 

obce. Podkladem byly mapy získané z webových stránek ČÚZK v měřítku 1:5 000. 

 

8.2 Pasport zeleně 

 

 Pasport zeleně (viz. Příloha č. 1) je hlavní podklad pro správu zeleně, které zobrazuje 

přehled o vegetačních, ale také technických prvcích na pozemcích obce. Vytvořila jsem proto 

zjednodušený pasport zeleně. Ten se skládá z grafické části a textové části.   

 

 Podkladem pro grafickou část pasportu zeleně byly mapy z ČÚZK. Podkladové, ale i 

výsledné mapy jsou v měřítku 1:5 000. Podkladem pro textovou část bylo využití webových 

stránek „ Nahlížení do katastru nemovitostí“, kde jsem získala přehled o vlastnictví a velikosti 

jednotlivých parcel. Těmto údajům jsem přiřadila druh plochy, typ údržby, nástroj údržby, 

apod.  

 

Při tvorbě jsem však narazila na problém, že některé travnaté plochy, o které se obec 

stará, zejména v okolí ČOV, jsou ve vlastnictví fyzických osob. Tyto pozemky jsou 

evidovány jako veřejné prostranství, proto povinností vlastníka je tyto pozemky udržovat.  Za 

neudržování pozemku, může obec vlastníkovi uložit pokutu až 20 000 Kč. Obec tyto plochy 

prozatím udržuje za poplatek, což se vlastníkům moc nelíbí, proto se začalo jednat  

s vlastníky o odkupu těchto ploch. 
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8.3 Plán letní údržby 

 

Nejdůležitějším bodem v zadání této práce, je vytvoření plánu letní údržby veřejných 

prostranství (viz. Příloha č. 2). Tento plán je vytvořen pro rok 2014. Je složen ze dvou částí. 

První část tvoří podrobný kalendář prací, ve kterém jsou zohledněny všechny teoretické 

poznatky řešené v této práci. Druhou částí je grafický harmonogram prací s vyznačením práce 

na každý den. Plán letní údržby pak poslouží jako podklad pro vytvoření ročního rozpočtu 

prací a následně výkazu výměr pro poptávku firem. 

 

Podkladem pro navrhování plánu údržby byly zkušenosti zaměstnanců,  technické 

parametry výrobců strojů běžné přístupné na internetových stránkách a mnou vytvořený 

pasport zeleně. Pro vytvoření plánu údržby je nejdůležitější hodnotou doba údržby 

konkrétního typu parcely. Ta je stanovená podílem udržované plochy a pracovního záběru. 

Pracovní záběr je výsledkem součinu žací rychlosti a pracovního záběru. Roční četnost 

údržby jsem získala z již vytvořeného plánu údržby, kdy jsem si sestavila jednotlivé okruhy 

konkrétních ploch a spočítala si, kolik těchto okruhů proběhne během roku.  

 

 Při převodu hodinové doby údržby na denní jsem vycházela z toho, že zaměstnanec 

bude konkrétní plochu udržovat 7 hodin. Pracovní doba zaměstnanců je od 6:00 do 14:30, 

tedy 8,5 hodiny. 1,5 nechávám jako rezervu, ve které je zahrnuta pauza zaměstnance, doprava 

na místo údržby a zpět do areálu Místního hospodářství, očištění stroje a případnou poruchu 

stroje. Nejdůležitější výsledky jsou zaznamenány v následujících tabulkách. 

 

Tab. 1 – Výpočet doby sečení a mulčování 

 SEKÁNÍ HŘIŠTĚ  SEKÁNÍ OSTATNÍ MULČOVÁNÍ 

Žací rychlost 1,3 km/hod 1,3 km/hod 0,6 km/hod 

Pracovní záběr 1,020 m 1,020 m 1,062 m 

Pracovní záběr 1 326 m2/hod 1 326 m2/hod 637 m2/hod 

Udržovaná plocha 7 783 m2 60 580 m2 47 416 m2 

Doba údržby [hod] 5,9 45,7 74,5 

Doba údržby [dny] 0 dnů 6 dnů, 4 hod 10 dnů, 5 hod 

Četnost [rok] 24 20  
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Výpočet doby kosení křovinořezem se vztahuje na kosení jedním přístrojem. Při 

tvorbě harmonogramu prací však počítám s tím, že kosení křovinořezem budou vykonávat 

dva pracovníci dvěma přístroji. Stejným způsobem je stanovena doba shrabávání trávy. Ta 

bude vykonávána třemi pracovníky. 

 

Tab. 2 – Výpočet doby kosení křovinořezem a hrabání listí 

 KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM  SHRABÁVÁNÍ TRÁVY 

Pracovní záběr 0,300 m 0,500 m 

Pracovní záběr 78 m2/hod 60 m2/hod 

Udržovaná plocha 8 610 m2 8 610 m2 

Doba údržby [hod] 110,4 143,5 

Doba údržby [dny] 15dnů, 5,5 hod 20 dnů, 0,5 hod 

Četnost [rok] 18 18 

 

8.4 Roční rozpočet zeleně 

 

 Roční rozpočet (viz. Příloha č. 3) jsem vytvořila, aby mi posloužil pro porovnání 

výhod služeb poskytovaných formou outsourcingu a insourcingu. Je vytvořen 

v rozpočtářském programu Kros plus verze 2014, který čerpá z cenové soustavy ÚRS. 

 

Rozpočet je zaměřen na práce týkající se údržby travnatých ploch a ořezu živých plotů. 

Je to z toho důvodu, že práce na ořezy stromů a vertikutace trávníku jsou již zajišťovány 

outsourcingem. Práce typu štěpkování větví stromů nebo shrabávání listí nezařazuji do 

rozpočtu na porovnání z toho důvodu, že tyto práce jsou prováděny jednorázově nebo 

v krátkém časovém intervalu, a je obtížné odhadnout množství vykonané práce.   

 

8.5 Porovnání cenových nabídek firem a výdaji současného stavu 

 

Pro získání cenových nabídek potencionálních firem jsem vytvořila výkaz výměr, 

který jsem rozeslala do 5 zahradnických firem v okolí, které nabízí službu údržby zeleně. 

Z těchto pěti firem jsem získala pouze 2 cenové nabídky (viz. Příloha č.4). Porovnání 

jednotlivých cenových nabídek s vytvořeným modelem je znázorněno v následujícím grafu. 
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Z cenových nabídek je zřejmé, že by s největší pravděpodobností zvítězila firma 

s nejnižší nabídkovou cenou, tedy firma Propark sídlící v Opavě. I přesto je tato nabídka pro 

obec nevýhodná z toho důvodu, že obec si umí tyto prostory udržovat za nižší cenu. Hlavním 

důvodem je, že obec provádí tyto služby bez účelu zisku.  
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Graf 1- Porovnání cen údržby 

 

Dalším důvodem je, že zaměstnávání občanů z úřadu práce, na které získali dotační 

program, kdy mzda tohoto zaměstnance je vyplácena zmíněným úřadem, což snižuje výdaje 

obce. Pro názornost je předložena tabulka s výdaji obce za poslední 3 roky a rozpočtový 

výhled na rok 2014.  

Tab. 3 – Tabulka výdajů obce  

VÝDAJOVÉ POLOŽKY 
 

HOSPODAŘENÍ V LETECH VÝHLED  
2011 2012 2013 2014 

Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru 

851 612 193 948 701 838   

Ostatní osobní výdaje 40 600 1 900   
Povinné poj. Na soc. zab. A přísp 206 877 48 491 175 465  
Povinné poj. Na veřejné zdravotní 
pojištění 

74 505 17 455 64 144  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 972  12 834  
Nákup materiálu (ND na stroje, oleje, 
hlína, postřiky) 

64 850 13 123 46 447  

Pohonné hmoty a maziva 51 876 44 325 41 977  
Nákup ostatních služeb (Hospodářská 
činnost MAN, traktor, ořezávání 
stromů, náklady na dotaci, lékařské 
prohlídky) 

72 747 399 700 589 811  

Opravy a udržování (Kubota, 
štěpkovač, sekačky, křovinořezy) 

29 686 16 810 200  

Náhrady mezd v době nemoci 7 402 1 267 3 291  
Ostatní transfery obyvatelstvu 4 833    
Stroje a zařízení 92 900    
CELKEM ZA LETNÍ ÚDRŽBU 2 181 860 737 019 1 636 007 1 400 000 
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Výhody služeb outsourcingu pro obec 

• Likvidace posečené trávy by byla v režii firmy. Obec v současné době tuto starost 

nemá. Prozatím se vozí veškerá tráva na skládku do bývalé pískovny na Svobodě. 

• Odpadá zodpovědnost za škody a zaměstnance. 

• Odpadá starost s rozdělováním práce zaměstnancům. 

 

Výhody služeb insourcingu pro obec 

• Obec při zaměstnávání lidí může dávat přednost občanům Štěpánkovic. 

• Obec si umí udržovat plochy levněji. 

• Může využít dotačních programů na pořízení nových strojů a zaměstnanců 

z Úřadu práce.  
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9 Závěr 

 

Úkolem této práce bylo vytvoření plánu letní údržby veřejných prostranství v malé obci. 

V úvodní části je stručně popsána organizační struktura obce, povinnosti orgánů obce apod. 

Další část se zabývá otázkou veřejné zeleně a platnou legislativou vztahující se k této 

problematice. V prostřední části je popsána údržba veřejných prostranství a smluvní zajištění 

údržby.  V předposlední kapitole je popsána údržba v obci Štěpánkovice, se kterou je 

následně porovnáván model údržby vytvořený v poslední části. 

 

Nejdůležitější kapitolou je ta poslední, ve které je řešená praktická část bakalářské 

práce. Zde jsem se snažila navrhnout modelový plán údržby na rok 2014 podle teoretických 

poznatků, které jsem se dozvěděla při psaní teoretické části práce. Pro vytvoření tohoto 

modelu bylo podstatné vytvoření dalších dokumentů. Podstatné bylo vytvoření pasportu 

zeleně, jehož výměry bylo stěžejní pro vytvoření již zmiňovaného plánu. V závěrečné části je 

popsáno zhodnocení všech poznatků přínosných pro obec. 

 

Závěrem lze říci, že pro obec je nejvýhodnější zajištění údržby vlastními silami. 

Důvodem je, že obec má své prostředky pro údržbu veřejných prostranství, prostory pro svůj 

vozový park, zaměstnance z řad občanů, možnosti využití dotačních programů.  

 

Dle mého názoru, je zajištění údržby v obci propracovaná a není potřeba něco měnit. 

Zefektivnění údržby zeleně bych viděla v pořízení vertikutátoru pro zahradní traktory, jehož 

pořizovací cena se pohybuje kolem 30 000 Kč. Pro pořízení by byla možnost využití dotací, a 

cena údržby by se snížila o 120 000 Kč ročně. Dalším způsobem snížení nákladů, by mohlo 

být častější mulčování exponovaných ploch, které by pravděpodobně snížilo potřebu 

přihnojení trávníku. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Pasport zeleně 

Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

1. Charakteristika základní plochy 
 

Plocha č. 1 

 
Čísla pozemkových parcel, vlastníci 
 
Parcela  Vlastník Využití pozemku  

1427/1 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 
1427/2 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 

1443/6 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 

2141 Česká republika Cyklostezka 

2152 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 

1443/7 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 

1445/1 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 

1445/3 Obec Štěpánkovice Cyklostezka 

 
Skladba vegetačních prvků 
 

Vegetační prvek Výměra (m2) 
Počet 
(ks) 

Délka 
(m) 

Trávník 6857 - - 

  
Skladba technických prvků 
 

Technický prvek 
Výměra 
(m2) 

Počet 
(ks) 

Informativní tabule - 1 

Číslo základní plochy 1         

Název základní plochy Cyklostezka  

Příslušnost do katastrálního území Štěpánkovice         

Intenzitní třída údržby  II.   

Způsob údržby - subjekt zajišťující údržbu Obec – Technické služby    

Funkční typ zeleně  Zeleň krajinná s rekreační funkcí 

Výměra základní plochy 6857 m2      

Režim návštěvnosti Volně přístupný       

Ochranný režim žádný          



  

Plocha č. 2 

 

Čísla pozemkových parcel, vlastníci 
 
Parcela  Vlastník Využití pozemku  

2190/3 Halfar Leo Veřejné prostranství 

1558/7 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

2190/4 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1557/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1558/3 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

2139 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1560/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1560/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1552 Fernesová Anna Veřejné prostranství 

1553/1 Newrzellová Mariana Veřejné prostranství 

1553/2 Nevřelová Mariana Veřejné prostranství 

1554 Wollná Alena Veřejné prostranství 

1555 Ohřálová Zuzana Veřejné prostranství 

1556 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1551 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1550 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1548/4 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1548/3 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1548/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1547/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

2184 Česká republika Veřejné prostranství 

525/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

525/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

Číslo základní plochy 2         

Název základní plochy Okolí ČOV 

Příslušnost do katastrálního území Štěpánkovice         

Intenzitní třída údržby  II.   

Způsob údržby - subjekt zajišťující údržbu Obec – Technické služby    

Funkční typ zeleně  Zeleň krajinná s rekreační funkcí 

Výměra základní plochy 35841 m2      

Režim návštěvnosti Volně přístupný       

Ochranný režim žádný          



  

 Skladba vegetačních prvků 
 

Vegetační prvek Výměra (m2) 
Počet 
(ks) 

Délka 
(m) 

Trávník  34675 - - 

Soliterní keř listnatý  - 7 - 

Tvarovaný keř 6 - - 

Skupina stromů smíšená - 19 - 
Skupina stromů 
jehličnatých - 22 - 
Strom ve stromořadí 
listnatý - 2 - 

Soliterní strom listnatý  - 47 - 
Soliterní strom 
jehličnatý     

Květinový záhon 288  - 

 
Skladba technických prvků 
 

Technický prvek 
Výměra 
(m2) 

Počet 
(ks) 

Posezení - 2 

Odpadkový koš - 2 

Informační tabule - 1 

Autobusová zastávka - 1 

Dětské hřiště  11 2 
Zpevněná plocha pro 
kontejnery  9,5 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Plocha č. 3 

 
Čísla pozemkových parcel, vlastníci 
 
Parcela  Vlastník Využití pozemku  
1273/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1273/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

194/1 Obec Štěpánkovice Sportovní hřiště 

194/3 Obec Štěpánkovice Sportovní hřiště 

1269 Paletová Jana MUDr Tréninkové hřiště 

37/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

37/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

34/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

29/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

41 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

42 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

43 Obec Štěpánkovice Hřbitov 
45 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

980/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

980/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

 
 
 
 
 
 
 

Číslo základní plochy 3         

Název základní plochy Okolí obecního úřadu 

Příslušnost do katastrálního území Štěpánkovice         

Intenzitní třída údržby  I.   

Způsob údržby - subjekt zajišťující údržbu Obec – Technické služby    

Funkční typ zeleně  Zeleň krajinná s rekreační funkcí 

Výměra základní plochy 59610 m2      

Režim návštěvnosti Volně přístupný       

Ochranný režim žádný          



  

Skladba vegetačních prvků 
 

Vegetační prvek Výměra (m2) 
Počet 
(ks) 

Délka 
(m) 

Trávník  50436 - - 

Tvarovaný keř 6 - - 

Skupina stromů smíšená - 87 - 
Skupina stromů 
listnatých - 5 - 
Skupina stromů 
jehličnatých - 22 - 
Strom ve stromořadí 
listnatý - 17 - 

Soliterní strom listnatý  - 2 - 

Květinový záhon 288  - 

 
Skladba technických prvků 
 

Technický prvek 
Výměra 
(m2) 

Počet 
(ks) 

Posezení - 2 

Odpadkový koš - 2 

Informační tabule - 2 

Autobusová zastávka - 1 

Dětské hřiště  15 1 
Zpevněná plocha pro 
kontejnery  12,2 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Plocha č. 4 

 
Čísla pozemkových parcel, vlastníci 
 
Parcela  Vlastník Využití pozemku  
1031/5 TEMPO, ochodní družstv Veřejné prostranství 

1031/3 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1031/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1031/4 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1028/7 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1028/8 Česká republika Veřejné prostranství 

1034 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1028/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1038 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1028/5 Římskokatolická farnost Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1030/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

1030/2 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 
2171/1 Moravskoslezský kraj Komunikace 

1059/1 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

899 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

886 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

885 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

887 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 
955/3 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

963/1 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

963/3 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

959 Obec Štěpánkovice Veřejné prostranství 

Číslo základní plochy 4         

Název základní plochy Střed obce 

Příslušnost do katastrálního území Štěpánkovice         

Intenzitní třída údržby  I.   

Způsob údržby - subjekt zajišťující údržbu Obec – Technické služby    

Funkční typ zeleně  Zeleň krajinná s rekreační funkcí 

Výměra základní plochy 54095 m2      

Režim návštěvnosti Volně přístupný       

Ochranný režim žádný          



  

960 Obec Štěpánkovice  
961/4 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

961/3 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

961/2 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

961/1 Obec Štěpánkovice Areál ZŠ 

966/3 Obec Štěpánkovice Areál MŠ 

966/2 Obec Štěpánkovice Areál MŠ 

 

Skladba vegetačních prvků 
 

Vegetační prvek Výměra (m2) 
Počet 
(ks) 

Délka 
(m) 

Trávník  46165 - - 

Soliterní keř listnatý  - 7 - 

Tvarovaný keř 27 - - 

Skupina stromů smíšená - 4 - 
Skupina stromů 
listnatých - 23 - 
Skupina stromů 
jehličnatých - 16 - 

Soliterní strom listnatý  - 10 - 

Květinový záhon 356 - - 

 
Skladba technických prvků 
 

Technický prvek 
Výměra 
(m2) 

Počet 
(ks) 

Posezení - 1 

Odpadkový koš - 5 

Informační tabule - 1 

Autobusová zastávka - 2 

Dětské hřiště  8 1 
Zpevněná plocha pro 
kontejnery  21 2 

 
 



  

Celková bilance vegetačních a technických prvků  

 
Vegetační prvky:  
 

Vegetační prvek Výměra (m2) 
Počet 
(ks) 

Délka 
(m) 

Trávník  138133 - - 

Tvarovaný keř 12 - - 

Skupina stromů smíšená - 110 - 
Skupina stromů 
listnatých - 28 - 
Skupina stromů 
jehličnatých - 38 - 

Soliterní strom listnatý  - 12 - 

Květinový záhon 649 - - 
 
Technické prvky:  
 

Technický prvek 
Výměra 
(m2) 

Počet 
(ks) 

Posezení - 5 

Odpadkový koš - 9 

Informační tabule - 5 

Autobusová zastávka - 4 

Dětské hřiště  44 4 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Plán letní údržby 

Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kalendář prací 

 
Kalendář prací letní údržby jsem si vymezila od poloviny března do poloviny listopadu. Je 

sestaven pro rok 2014 a počítá s tím, že je k dispozici 19 zaměstnanců. Během celého roku 

budou zaměstnanci pomáhat dětem školou povinným v přecházení přes rušná místa v obci. 

Každý týden v úterý a v pátek budou odváženy odpadky z odpadkových košů. 

 

BŘEZEN 

 

 V tomto měsíci je potřeba urovnání krtin. Velké krtiny budou vyrovnány ručně, menší 

budou srovnány při pozdějším mulčování. Koncem března je důležité začít s vertikutací 

trávníku externím zaměstnancem. Tráva ležící na trávníku po vertikutaci bude shrabávána 

ručně, avšak budou nasazeny i obě sekačky se sběrným košem. 

   

DUBEN – KVĚTEN 

 

 Začátkem měsíce dubna proběhne mulčování travnatých ploch s výjimkou ploch 

exponovaných. Tím docílíme zbavení se některých typu plevelu a ušetříme za hnojení. Tento 

proces bude zopakován po 10 dnech. Exponované plochy budou přihnojeny. V tomto měsíci 

proběhne výměna písku na dětských hřištích v areálu Mateřské školy a údržba antukových 

ploch. Z antuky budou odstraněny veškeré nečistoty nahromaděné po zimně, vytrhán plevel. 

Antuka bude zaválcována a pokropena. V polovině dubna se začne provádět sečení se 

sběrným košem a kosit křovinořezem. Za křovinořezem budou zaměstnanci shrabávat trávu. 

V tomto měsíci bude odstraňován plevel ze záhonů, chodníků a podél obrub komunikací. 

V květnu se začne s kropení fotbalového trávníku 1 za 3 dny. 3. května bude potřeba provést 

úklid okolo obecního úřadu a hřiště po akci „stavění máj“. 31. Května proběhne Den dětí a 

kácení máje, proto zaměstnanci budou 30. Května stavět párty stany v areálu Základní školy. 

 

ČERVEN – ČERVENEC 

 

2. června proběhne úklid kolem obecního úřadu a hřiště po akci „ Den dětí a kácení 

máje“. Příchodem slunečného počasí se sníží intenzita sečení na větší výšku, aby nedošlo ke 

spálení trávníku. Na fotbalovém hřišti se zvýší intenzita zavlažování trávníků na každý den. 



  

7.6. se bude konat Den obce. 6.6. proběhne zase stavění párty stanů obce. A 9.6. proběhne 

úklid areálu a skládání stanů. Jednou za měsíc proběhne likvidace plevelů ze záhonů.  

 

SRPEN – ZÁŘÍ 

 

2. a 3. Srpna proběhne Zahrádkářská slavnost. Proto se budou stavět a poté zase 

skládat párty stany. Znovu se zvýší intenzita sečení na nižší výšku trávníku. Jednou za měsíc 

proběhne likvidace plevelů ze záhonů, chodníků a komunikací.  

 

ŘÍJEN – LISTOPAD 

 

Trávní se před zimou poseká na co nejnižší výšku. V polovině měsíce října se začne se 

shrabáváním listí.   

 

 

 



BŘEZEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY  RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU

DUBEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY  RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU



KVĚTEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU

ČERVEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU



ČERVENEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU

SRPEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU



ZÁŘÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU

ŘÍJEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU



LISTOPAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

SHRABÁVÁNÍ TRÁVY RUČNĚ

SEKÁNÍ TRÁVY HŘIŠTĚ

ZAVLAŽOVÁNÍ

SEKÁNÍ TRÁVY SE SBĚREM

SEKÁNÍ TRÁVY BEZ SBĚRU

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM

MULČOVÁNÍ 

SHRABÁVÁNÍ LISTÍ

ÚDRŽBA ZÁHONŮ

LIKVIDACE PLEVELU



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Roční rozpočet zeleně 

Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Místo:   Obec Štěpánkovice Zpracoval:   Adamcová Radka

Datum:             10.4.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 858 749,32

1 Zemní práce   2 708 311,85

1 231 111151211
Pokosení trávníku parterového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5   m2 186792,00 1,21 226 018,32

" Pokosení trávníku fotbalového 24x za rok. " 7783*24 m2 186792,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

2 231 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5   m2 1050420,00 1,21 1 271 008,20

" Sekání trávy se sběrem trávy do sběrného koše 20x za rok. " 

" Sekání trávy na Paletovci. " 3819*20 76380,00

" Sekání trávy v areálu SDH. " 4583*20 91660,00

" Sekání trávy v areálu TJ Sokol " 2990*20 59800,00

" Sekání trávy na tréninkovém hřišti. " 5989*20 119780,00

" Sekání trávy naproti obecního úřadu. " 1912*20 38240,00

" Sekání trávy kolem obecního úřadu. " 10445*20 208900,00

" Sekání trávy na křižovatce ulic Družby, Zahradní a Slezské " 942*20 18840,00

" Sekání trávníku v areálu hřbitova. " 3363*20 67260,00

" Sekání trávníku ve středu obce. " 1674*20 33480,00

" Sekání trávníku vedle kostela. " 275*20 5500,00

" Sekání trávníku na školním hřišti. " 3642*20 72840,00

" Sekání trávníku v areálu ZŠ a MŠ. " 11197*20 223940,00

" Sekání trávníku na Svobodě vedle hasičské zbrojnice. " 1690*20 33800,00

Součet 1050420,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

3 231 111151223
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 
1:1   m2 57780,00 2,68 154 850,40

" Kosení trávy křovinořezem se shrabáním pokosené trávy 18x za rok. " 

" Kosení trávy vedle ulice Hlavní. " 652*18 11736,00

" Kosení trávy naproti obecního úřadu. " 290*18 5220,00

" Kosení trávy na křižovatce ulic Družby, Zahradní a Slezké " 301*18 5418,00

" Kosení trávy v areálu ZŠ a MŠ. " 1967*18 35406,00

Součet 57780,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

4 231 111999101 SPC Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 ve svahu do 1:1   m2 97200,00 2,10 204 120,00

" Kosení trávy křovinořezem bez shrabáním pokosené trávy"  18x za rok. "

" Kosení trávy kolem ČOV. " 1156*18 20808,00

" Kosení trávy podél trati. " 4244*18 76392,00

Součet 97200,00

5 231 111999101 SPC Mulčování trávníku plochy do 10000 m2 v rovině nebo svahu do 1:5 m2 711240,00 1,00 711 240,00

" Mulčování trávníku 15x za rok. "

" Mulčování trávníku cyklostezky. " 6857*15 102855,00

" Mulčování trávníku v okolí ČOV. " 16855*15 252825,00

" Mulčování trávníku podél trati. " 8601*15 129015,00

" Mulčování trávníku na Suchánkovci. " 1694*15 25410,00

" Mulčování příkop na Svobodu " 3475*15 52125,00

" Mulčování příkop na Albertovec. " 9934*15 149010,00

Součet 711240,00

6 231 183406213 Prořezávání trávníku bez přísevu travního semene ha 9,85 12 100,00 119 210,41

" Vertikutace trávníku 1x za rok."9,85 9,85

7 231 184803111
Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 
20 km   m2 62,80 18,40 1 155,52

" Tvarování živých plotů 2x ročně. " 31,4*2 62,80

" Cena zahrnuje náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením. " 

8 231 184803113
Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m pro jakoukoliv šířku s odvozem 
odpadu do 20 km   m2 354,00 58,50 20 709,00

" Tvarování živých plotů 2x ročně. " 177*2 354,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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Místo:   Obec Štěpánkovice Zpracoval:   Adamcová Radka

Datum:             10.4.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

99 Přesuny hmot a sutí   150 437,47

9 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m   t 223,20 674,00 150 437,47

Celkem   2 858 749,32
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PŘÍLOHA Č. 4 

Cenové nabídky firem 

Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č. KCN Kód položky - MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Práce a dodávky 2 092 124,97

1 Zemní práce   2 054 180,80

1 231 111151211
Pokosení trávníku parterového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5   m2 186792,00 0,90 168 112,80

" Pokosení trávníku fotbalového 24x za rok. " 7783*24 m2 186792,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

2 231 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5   m2 1050420,00 0,90 945 378,00

" Sekání trávy se sběrem trávy do sběrného koše 20x za rok. " 

" Sekání trávy na Paletovci. " 3819*20 76380,00

" Sekání trávy v areálu SDH. " 4583*20 91660,00

" Sekání trávy v areálu TJ Sokol " 2990*20 59800,00

" Sekání trávy na tréninkovém hřišti. " 5989*20 119780,00

" Sekání trávy naproti obecního úřadu. " 1912*20 38240,00

" Sekání trávy kolem obecního úřadu. " 10445*20 208900,00

" Sekání trávy na křižovatce ulic Družby, Zahradní a Slezské " 942*20 18840,00

" Sekání trávníku v areálu hřbitova. " 3363*20 67260,00

CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB

" Sekání trávníku v areálu hřbitova. " 3363*20 67260,00

" Sekání trávníku ve středu obce. " 1674*20 33480,00

" Sekání trávníku vedle kostela. " 275*20 5500,00

" Sekání trávníku na školním hřišti. " 3642*20 72840,00

" Sekání trávníku v areálu ZŠ a MŠ. " 11197*20 223940,00

" Sekání trávníku na Svobodě vedle hasičské zbrojnice. " 1690*20 33800,00

Součet 1050420,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

3 231 111151223
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 
1:1   m2 57780,00 1,80 104 004,00

" Kosení trávy křovinořezem se shrabáním pokosené trávy 18x za rok. " 

" Kosení trávy vedle ulice Hlavní. " 652*18 11736,00

" Kosení trávy naproti obecního úřadu. " 290*18 5220,00

" Kosení trávy na křižovatce ulic Družby, Zahradní a Slezké " 301*18 5418,00

" Kosení trávy v areálu ZŠ a MŠ. " 1967*18 35406,00

Součet 57780,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

4 231 111999101 SPC Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 ve svahu do 1:1   m2 97200,00 1,30 126 360,00

" Kosení trávy křovinořezem bez shrabáním pokosené trávy"  18x za rok. "

" Kosení trávy kolem ČOV. " 1156*18 20808,00

" Kosení trávy podél trati. " 4244*18 76392,00

Součet 97200,00

5 231 111999101 SPC Mulčování trávníku plochy do 10000 m2 v rovině nebo svahu do 1:5 m2 711240,00 0,70 497 868,00

" Mulčování trávníku 15x za rok. "

" Mulčování trávníku cyklostezky. " 6857*15 102855,00

" Mulčování trávníku v okolí ČOV. " 16855*15 252825,00

" Mulčování trávníku podél trati. " 8601*15 129015,00

" Mulčování trávníku na Suchánkovci. " 1694*15 25410,00

" Mulčování příkop na Svobodu " 3475*15 52125,00

" Mulčování příkop na Albertovec. " 9934*15 149010,00

Součet 711240,00

6 231 183406213 Prořezávání trávníku bez přísevu travního semene ha 9,85 20 000,00 197 042,00

" Vertikutace trávníku 1x za rok."9,85 9,85

7 231 184803111
Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 
20 km   m2 62,80 20,00 1 256,00

" Tvarování živých plotů 2x ročně. " 31,4*2 62,80
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Č. KCN Kód položky - MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB

" Cena zahrnuje náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením. " 

8 231 184803113
Řez a tvarování živých plotů přímých v do 2,0 m a š do 3,0 m s odvozem odpadu do 
20 km   m2 354,00 40,00 14 160,00

" Tvarování živých plotů 2x ročně. " 177*2 354,00

99 Přesuny hmot a sutí   37 944,17

9 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m   t 223,20 170,00 37 944,17

Celkem   2 092 124,97
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PROPARK s.r.o.

Ostravská 362/4a

74770 Opava, Komárov

Místo:   Obec Štěpánkovice Zpracoval:   Pavel Moša

Datum:             10.4.201425.4.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Práce a dodávky 1 896 244,70

1 Zemní práce   1 862 764,55

1 231 111151211
Pokosení trávníku parterového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5   m2 186792,00 0,90 168 112,80

" Pokosení trávníku fotbalového 24x za rok. " 7783*24 m2 186792,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

2 231 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5   m2 1050420,00 0,80 840 336,00

" Sekání trávy se sběrem trávy do sběrného koše 20x za rok. " 

" Sekání trávy na Paletovci. " 3819*20 76380,00

" Sekání trávy v areálu SDH. " 4583*20 91660,00

" Sekání trávy v areálu TJ Sokol " 2990*20 59800,00

" Sekání trávy na tréninkovém hřišti. " 5989*20 119780,00

" Sekání trávy naproti obecního úřadu. " 1912*20 38240,00

" Sekání trávy kolem obecního úřadu. " 10445*20 208900,00

CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB

" Sekání trávy kolem obecního úřadu. " 10445*20 208900,00

" Sekání trávy na křižovatce ulic Družby, Zahradní a Slezské " 942*20 18840,00

" Sekání trávníku v areálu hřbitova. " 3363*20 67260,00

" Sekání trávníku ve středu obce. " 1674*20 33480,00

" Sekání trávníku vedle kostela. " 275*20 5500,00

" Sekání trávníku na školním hřišti. " 3642*20 72840,00

" Sekání trávníku v areálu ZŠ a MŠ. " 11197*20 223940,00

" Sekání trávníku na Svobodě vedle hasičské zbrojnice. " 1690*20 33800,00

Součet 1050420,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

3 231 111151223
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 
1:1   m2 57780,00 1,20 69 336,00

" Kosení trávy křovinořezem se shrabáním pokosené trávy 18x za rok. " 

" Kosení trávy vedle ulice Hlavní. " 652*18 11736,00

" Kosení trávy naproti obecního úřadu. " 290*18 5220,00

" Kosení trávy na křižovatce ulic Družby, Zahradní a Slezké " 301*18 5418,00

" Kosení trávy v areálu ZŠ a MŠ. " 1967*18 35406,00

Součet 57780,00

" Cena zahrnuje náklady na shrabání a naložení shrabků na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením. "

4 231 111999101 SPC Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 ve svahu do 1:1   m2 97200,00 1,00 97 200,00

" Kosení trávy křovinořezem bez shrabáním pokosené trávy"  18x za rok. "

" Kosení trávy kolem ČOV. " 1156*18 20808,00

" Kosení trávy podél trati. " 4244*18 76392,00

Součet 97200,00

5 231 111999101 SPC Mulčování trávníku plochy do 10000 m2 v rovině nebo svahu do 1:5 m2 711240,00 0,70 497 868,00

" Mulčování trávníku 15x za rok. "

" Mulčování trávníku cyklostezky. " 6857*15 102855,00

" Mulčování trávníku v okolí ČOV. " 16855*15 252825,00

" Mulčování trávníku podél trati. " 8601*15 129015,00

" Mulčování trávníku na Suchánkovci. " 1694*15 25410,00

" Mulčování příkop na Svobodu " 3475*15 52125,00

" Mulčování příkop na Albertovec. " 9934*15 149010,00

Součet 711240,00

6 231 183406213 Prořezávání trávníku bez přísevu travního semene ha 9,85 17 500,00 172 411,75

" Vertikutace trávníku 1x za rok."9,85 9,85

7 231 184803111
Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 
20 km   m2 62,80 25,00 1 570,00
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PROPARK s.r.o.

Ostravská 362/4a

74770 Opava, Komárov

Místo:   Obec Štěpánkovice Zpracoval:   Pavel Moša

Datum:             10.4.201425.4.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB

" Tvarování živých plotů 2x ročně. " 31,4*2 62,80

" Cena zahrnuje náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením. " 

8 231 184803113
Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 
20 km   m2 354,00 45,00 15 930,00

" Tvarování živých plotů 2x ročně. " 177*2 354,00

99 Přesuny hmot a sutí   33 480,15

9 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m   t 223,20 150,00 33 480,15

Celkem   1 896 244,70
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PŘÍLOHA Č. 5 

Fotodokumentace obce 

Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

Zeleň u kostela 

  Zdroj: Autor 

 

 

 
 

Zeleň ve středu obce 

  Zdroj: Autor 



  

 

Zeleň kolem ČOV 

  Zdroj: Autor 

 

 

 

Zeleň před Základní školou 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 



  

 

 

Zeleň před Obecním úřadem 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

Obecní park 

Zdroj: Archív Obecního úřadu 

 



  

 

Obecní park 

Zdroj: Archív Obecního úřadu 

 

 

 
Shrabávání listí v Obecním parku 

Zdroj: Archív Obecního úřadu 

 

 

 



  

 

Úklid zimního posypu 

Zdroj: Archív Obecního úřadu 

 

 

 

Ořezávání stromů 

Zdroj: Archív Obecního úřadu 


