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1. ÚVOD 

Každý z nás zcela určitě nějakým způsobem vnímá, ať už více či méně, jak se okolo nás 

mění a vyvíjí životní prostředí. A to bez rozdílu, jestli je prostředím venkov či město. 

Vesměs ale platí, že jakékoliv negativní zásahy do našeho životního prostředí vyvolávají 

spoustu reakcí, dotazů, polemiky, diskusí, obhajování, rozhodnutí atd. A proč by také ne, 

když kvalitní životní prostředí by mělo být jednou z hlavních priorit každé moderní 

společnosti a je určitě na místě se o něj zajímat a svým způsobem o něj i „bojovat“. 

Samozřejmě že může být namítáno, že existují mezi námi lidé, kterým je životní prostředí 

lhostejné, avšak v moderní demokratické společnosti naštěstí existuje celá řada 

legislativních opatření, která mají za cíl zdokonalovat, budovat, pečovat a především 

chránit životní prostředí naší „matičky Země“. 

 

Vezmeme-li životní prostředí na lokální úrovni,  především zde hraje velkou roli úloha 

státu a samotné rozhodování obcí, které svými předpisy a nařízeními stanovují podmínky 

při ochraně životního prostředí. Nemalou zásluhu při ochraně životního prostředí mají také 

různé nestátní organizace, sdružení, ekologické spolky, občanské iniciativy atd., které 

aktivně vstupují do různých rozhodovacích procesů. Je určitě na místě také zmínit, že 

příroda je schopna si v mnohém pomoci sama, ale se zásahem člověka, ať už aktivním či 

pasivním, to jde přece jen rychleji a efektivněji.  

 

Je takřka obecným jevem, že krajina velkého města stále více atakuje krajinu přírody, 

krajinu venkova, okolí města. Stále více neomaleně vrůstá do zbylých přírodních struktur, 

přitom uniká ze svých vazeb k původní městské skladbě.  Nestará se o svou vnitřní 

obnovu. Město stále více překrývá přírodu  bez naděje na její záchranu, na využití jejích 

hodnot, měřítek, vztahů. Tak vzniklá zástavba atakuje krajinu a její útvary s unikátním 

přírodovědeckým, ekologickým, ale i kulturním a kulturně-historickým významem. [1] 

Naštěstí však nedochází jenom k jednostrannému úbytku přírody v osídlených 

aglomeracích, ale také naopak k tvorbě nových přírodních prvků, které mají v našem 

prostředí neocenitelnou roli.  
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O tom, jaká je to role a jak dnešní moderní město přistupuje k městské zeleni jako takové 

budou vypovídat následující stránky. Podstatou této bakalářské práce bude seznámení se s 

procesy financování, pečování a tvorby městské zeleně v centru města Ostravy, konkrétně 

v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Není zrovna náhodou, že 

uvedená právnická osoba bude jakýmsi základním výchozím zdrojem k obeznámení dané 

problematiky, neboť již od roku 1996 působím v této organizaci jako zaměstnanec a to 

v pozici správce veřejné zeleně. Použitá data a informace v této práci tak budou nejenom 

ze získaných dostupných materiálů a literatury, ale také z vlastní  zkušenosti. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza systému a fungování údržby veřejné zeleně v centru 

města Ostravy a její vliv na celkové  městské životní prostředí. V prvé řadě popíši 

městskou část a prostor jejího vymezení, jehož se analýza bude dotýkat, dále pak výčet 

dotčených právních předpisů a principy samotné péče o zeleň a veřejná prostranství. 

Součástí analýzy bude také informace o vývoji a srovnání nákladů na zeleň za období 

2005-2009 a jejím přínosem pro obyvatele města, rovněž tak proces realizací nových 

výsadeb stromů.  
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2. UDRŽOVACÍ PÉČE O STÁVAJÍCÍ ZELE Ň A JEJÍ 

 FINANCOVÁNÍ 

Současný stav městské zeleně v centru Ostravy zaznamenal v posledních letech hned 

několik zásadních změn.  V prvé řadě bylo nutné a žádoucí vyčlenit při dlouhodobějším 

plánování území města dostatek vhodných lokalit pro zachování zeleně, neboť zavedením 

tržního hospodářství v ČR narostly podnikatelské aktivity a s tím spojené požadavky na 

odkoupení volných – nezastavených pozemků. Výstavba nových objektů, ať už 

hypermarketů, nových obytných domů či komerčních objektů, na jedné straně částečně 

vedlo ke snížení výměr „zelených“ ploch, na druhé straně však byly tyto investice 

kompenzovány tvorbou nových parků a vysázením zeleně nové, převážně mladých a 

perspektivnějších stromů. Tento příklad potvrzuje fakt, že parkoviště u nově budovaných 

marketů jsou většinou také tvořeny novými stromy, které jednak nahrazují způsobenou 

ekologickou újmu a jednak hrají také významnou roli pro městské prostředí. Další  zásadní 

změna v péči o zeleň a jejím rozvoji byla dána individuálním přístupem jednotlivých 

městských obvodů nacházejících se na území města Ostravy, neboť najednou to byly ony 

samy, kdo nese za její vzhled a současný stav odpovědnost. Začali se tak více plánovat a 

budovat nové odpočinkové - rekreační městské zóny, probíhají rekonstrukce parků a sadů a 

do ulic se začali vysazovat nové dřeviny, které převážně nahrazovali dřeviny staré, méně 

perspektivní.  

V současné době má statutární město Ostrava celkem 23 městských obvodů, přičemž 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se řadí k čtvrtému největšímu obvodu. Za jeho 

takřka 20 letou éru doznal tento obvod řadu významných pozitivních změn a to ať už v 

oblastech ekonomických, průmyslových, sociálních, dopravy, bydlení, v péči o městskou 

zeleň či kulturně společenských a sportovních akcích. Od roku 1989 prošel tento centrální 

obvod také mnohými změnami, souvisejících jak se změnami politické orientace, tak se 

sbližováním principů a legislativy EU. 

Tím, že městský obvod získal postavení samosprávného územního celku s vlastními 

rozhodovacími pravomocemi, bylo také jasně dáno, že jednou z hlavních povinností bude  
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péče o všestranný rozvoj svěřeného území, rovněž tak o potřeby svých obyvatel. Přesné 

vymezení působností městských obvodů bylo později dáno obecně závaznou vyhláškou    

č. 11/2000, Statutem města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

2.1 Charakteristika m ěstského obvodu Moravská Ostrava a

 Přívoz 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má k 2. březnu 2009  40 534 obyvatel. Rozloha 

jeho území činí 1353 ha, přičemž celých 270 ha tvoří plochy se zelení (bez ohledu na 

vlastnické vztahy). Obvod ve své samostatné působnosti pak zajišťuje údržbu zeleně na 

184,76 ha, na kterých se nachází určitým způsobem udržovaný funkční prvek zeleně. 

Veřejná zeleň, o kterou pečuje městský obvod, tak zabírá cca 13,7  % celého svěřeného 

území této městské části. 

 

 

Na obrázku č.1 je vidět poloha obvodu v rámci celého území města Ostravy, přičemž část 

1 je území Moravské Ostravy a část 2 Přívoz. 

Obrázek č. 1 – Vyznačení hranic obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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Jednou z prioritních funkcí územní samosprávy je zabezpečovat pro své obyvatelstvo na 

svém území celou řadu veřejných statků, kam spadá i problematika údržby veřejné zeleně. 

Veřejné statky jsou v podstatě spotřebovávány kolektivně a jsou nějakým způsobem 

užitečné pro společnost, proto je velmi žádoucí je obhospodařovat.  

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zajišťuje údržbu zeleně (veřejného statku) 

jednak prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace a jednak pomocí veřejných zakázek 

u soukromého sektoru (dodavatelů) a to na základě výběrového řízení s pečlivě 

vypracovanými zadávacími podmínkami a uzavřenou smlouvou. Oba tyto procesy jsou 

uskutečňovány v rámci svěřených pravomocí tzv. samostatné působnosti obce. 

 

Obec, v našem případě městský obvod v souladu se Statutem města Ostravy, vykonává 2 

základní funkce vymezené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích: 

 

1) vlastní samosprávní funkci, v ČR tzv. samostatnou působnost. 

Znamená to, že může o některých záležitostech samostatně rozhodovat, má určité 

zákonem stanovené pravomoci. Obec jako územní společenství občanů má právo na 

samosprávu, právo samostatně rozhodovat v mnoha  oblastech veřejné správy. V ČR 

vykonává obec veřejnou správu a samosprávu v samostatné působnosti, tzn.volené 

zastupitelstvo obce, který svým rozhodnutím svěřuje vlastní realizaci výkonům 

orgánům na obecním úřadu. Nejde však pouze o zajišťování čistého veřejného statku – 

veřejnou správu, resp. samosprávu, ale i o zabezpečování dalších druhů lokálních 

veřejných statků, např. údržba místních komunikací,údržba zeleně 

 

2) přenesené funkce, v ČR tzv. přenesenou působnost. 

Znamená to, že vykonává i výkon státní správy v tzv. smíšeném modelu místní správy. 

Vykonávají ji výkonné orgány obcí  a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány 

orgány státní správy a v některých oblastech od r. 2001 krajskými úřady. V případě 

statutárních měst a jejich členění na městské obvody plní kontrolní funkci i Magistrát. 

Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu vymezeném 

zákonem o obcích. V rámci přenesené působnosti obce zajišťují úkoly z oblasti 

částečně decentralizované veřejné správy jako čistý veřejný statek, ale zároveň 
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zabezpečují i další veřejné statky nejen pro občany své obce, ale i obcí sousedních, tzn. 

jde o veřejné statky nadlokálního významu. [2] 

 

2.1.1 Statut m ěsta Ostravy 

Ostrava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, 

statutárním městem. Území města se člení na městské obvody, přičemž vnitřní poměry ve 

věcech správy statutárního města jsou upraveny obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000 – 

Statutem města Ostravy.  

 

Tato obecně závazná vyhláška je rozdělena na 36 článků, přičemž v článku 6 – tj. Orgány 

městských obvodů a jejich pravomoce jsou jasně a srozumitelně dány rozhodovací 

pravomoce pro orgány městského obvodu, kterým jsou: 

• zastupitelstvo městského obvodu 

• rada městského obvodu  

• starosta 

• úřad městského obvodu 

• zvláštní orgány městského obvodu 

 

V článku 7, tj. Samostatná působnost a přenesená působnost městských obvodů a článku 8, 

tj. Majetek, je zmíněna povinnost udržovat z rozpočtu městských obvodů městskou zeleň a 

veřejná prostranství, avšak na pozemcích ve vlastnictví města Ostravy. V článku 9, tj. 

Rozpočet a finanční hospodaření, jsou obsaženy informace ohledně hospodaření obce (viz. 

kapitola 2.1.2) a o možnostech čerpání peněz jak z celkového rozpočtu města Ostravy (pro 

jednotlivé městské obvody), státního rozpočtu tak různých dotačních cest např. z EU, 

programů ministerstev apod. 

V článku 15, tj. Komunální služby je mj. vymezena městským obvodům samostatná 

působnost při zřizování a rušení příspěvkových organizací pro účely zajišťování čistoty 

městského obvodu a správy veřejné zeleně, veřejných prostranství a hřbitovů. 

V neposlední řadě pak díky článku 18 – tj. Životní prostředí – se přenáší působnost na 

městské obvody ve věcech plnění úkolů podle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [I] 
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2.1.2 Rozpočtová politika obce 

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, ve které jsou ve veřejném zájmu 

uspokojovány potřeby společnosti a občanů formou statků prostřednictvím veřejných 

služeb, je financován převážně z veřejných rozpočtů, je řízen a spravován veřejnou 

správou, rozhoduje se v něm převážně s využitím veřejné volby a podléhá veřejné 

kontrole. [3]  

 

Rozpočty územní samosprávy patří do soustavy veřejných rozpočtů. Samotný rozpočtový 

proces zahrnuje činnost orgánů obce, a to jak volených, tak výkonných (např. jednotlivé 

odbory) spojených se sestavováním návrhu územního rozpočtu, s jeho schválením a 

realizací během daného rozpočtového období, průběžnou kontrolou jeho plnění včetně 

sestavení a schválení závěrečného účtu hospodaření. V případě obcí trvá rozpočtové 

období jeden rok.  

 

Při sestavování ročního běžného obecního rozpočtu je důležité, aby byl sestaven jako 

vyrovnaný, respektive přebytkový. To znamená, aby byly příjmy rovny výdajům, 

případně aby byly příjmy vyšší než  výdaje. Jestliže tomu tak není jedná se o běžný 

rozpočet schodkový. V zásadě platí, že dlouhodobě schodkový běžný rozpočet je 

nežádoucí a proto by měla územní samospráva přehodnotit svojí plánovanou výdajovou 

politiku. 

 

Rozpočet je: 

a) decentralizovaným  peněžním fondem, který se tvoří, rozděluje a používá na principu  

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti 

b) účetní bilancí, která bilancuje příjmy a výdaje rozpočtu 

c) rozpočtovým plánem na rozpočtová období – kalendářní rok 

d) nástrojem obecní a regionální politiky, který slouží ke splnění volebních programů. 
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Hospodaření obce během rozpočtového období je možno znázornit vztahem: 

   

F1 + P – V = F 2 

 

kde: F1 = stav peněžních prostředků na počátku roku 

 P = příjmy 

 V = výdaje  

F2 = stav peněžních prostředků na konci roku. [4] 

 

Příjmy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tvoří především tyto hlavní položky: 

- daňové příjmy 

- nedaňové příjmy 

- kapitálové příjmy 

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

- zapojení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti minulých let 

- přijaté transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu Magistrátu města Ostravy 

- financování z vlastních zdrojů třída 8. 

 

Výdaje jsou pak tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými výdaji. 

 

Financování údržby veřejné zeleně v městském obvodu MOaP je prováděno výhradně 

z vlastních příjmů. Finanční prostředky vynakládané do této oblasti tak spadají do běžných 

výdajů, které se podle rozsahu prací a změnách cen či DPH průběžně mění. Naopak 

v rámci realizace větších investičních akcí, při kterých je vysazována zeleň nová (např. 

rekonstrukce náměstí, budování nových parků a sadů, rekonstrukce komunikací s obnovou 

uličního stromořadí) dochází k čerpání finančních prostředků z položky kapitálových 

výdajů. MOb MOaP schvaluje plán rozpočtu pro následující kalendářní rok 

v zastupitelstvu městského obvodu v měsíci prosinci běžného kalendářního roku, který je 

zpravidla schvalován jako vyrovnaný.  
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Z obrázku č. 2 je patrný odhad, jakou výši a z kterých konkrétních zdrojů očekává městský 

obvod finance v roce 2009. Naproti tomu obrázek č. 3 ukazuje předpoklad, pro jaké účely 

budou v témže roce vynaloženy finanční prostředky. Dle vývoje však v průběhu roku 

zastupitelstvo městského obvodu může projednávat dílčí změny formou rozpočtových 

opatření. Není to nic neobvyklého, pouze se reaguje na aktuální situaci v rozpočtu. 

 

 
Obrázek č. 3 – Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2009, zdroj II. 

Obrázek č. 2 – Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2009, zdroj II. 
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2.1.3 Současný stav zelen ě v obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 

Základem veřejné zeleně v centrálním městském obvodu Ostravy jsou především městské 

sady a parky, dále pak nově se tvořící sídlištní zeleň vznikající při regeneraci hustě 

zastavěných sídlišť, zeleň z dob minulých, uliční alejové stromořadí a volné - upravené 

travnaté plochy s keřovými či stromovými porosty. Obvod zabezpečuje údržbu zeleně na 

184,76 ha, přičemž z toho 69,9 ha tvoří registrované významné krajinné prvky, což jsou 

zejména parky a sady. VKP jsou v podstatě pro obec cenné plochy porostů, ke kterým je 

přistupováno se zvláštní péčí a pochopitelně i vyššími nároky. Lze říci, že mají i jistou 

reprezentativní roli. 

 

Parky a sady v centru města mají zpravidla význam společensko rekreační. Lidé zde 

nacházejí po většinou klid a odpočinek a taky místa k procházkám či kulturně 

společenským akcím. Tyto sadovnicky upravené větší plochy pak poskytují útočiště 

zejména ptákům a jiným živočišným druhům přivyknutých na život ve městech.  

 

Na území obvodu MOaP se v současné době nachází 7 sadů a 3 parky, které byly zároveň 

odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vyhlášeny za významné 

krajinné prvky a jeden lesopark. Jsou to: 

 

• Komenského sady o výměře 28,5 ha 

• Sad Milady Horákové  o výměře 12,3 ha 

• Bezručův sad o výměře  0,8  ha 

• Husův sad o výměře  1,1 ha 

• Sad Boženy Němcové o výměře  8,6 ha 

• Mecnerovský sad o výměře 0,5 ha 

• Sad na ul. 30. dubna o výměře 0,4 ha 

• Park na ulici Slovenská o výměře 2,3 ha 

• Park Hlubina o výměře 5,1 ha 

• Lesopark podél ulice Hlubinská o výměře 2,8 ha 

• Park mezi ul. 1.Máje a Výstavní o výměře 7,5 ha 
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Největším a nejvíce navštěvovaným místem k odpočinku jsou bezpochyby Komenského 

sady v Ostravě (viz obr. č. 4) Jsou příkladem velkého parkového útvaru celoměstského 

významu. V parku najdeme jak rozsáhlé parkové plochy, tak koncepčně vysazované 

porosty, které jsou průběžně doplňovány či obměňovány, odpočinková zákoutí, záhony 

květin a okrasné keře v podrostu vzrostlých stromů, uměle modelovaný terén,  dětský areál 

s cukrárnou, menší soustavy hřišť a dětských prvků pro děti a také kus historie - památník 

Rudé armády. Přes celou délku parku jsou nainstalovány lavičky a vede cyklistická stezka, 

která lemuje břeh řeky Ostravice a spojuje městské části Muglinov a Slezskou Ostravu. 

Díky značné velikosti parku bylo možno vyčlenit v jeho severní části také zónu pro volný 

výběh psů. 

 

O většinu z uvedených sadů a parků pečuje obcí zřízená příspěvková organizace Technické 

služby Moravská Ostrava a Přívoz, která společně s vybranými podnikatelskými subjekty 

na základě výběrového řízení  zajišťuje také údržbu zeleně na přiděleném území městského 

obvodu. 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Letecký snímek Komenského sadů 
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Údržba zeleně z  pohledu vybraných firem probíhá v městském obvodě zpravidla 

dlouhodoběji, v minulosti byly sjednávány firmy na 1-2 kalendářní roky, v letech 2005-

2007 tomu bylo na 3 roky. V současné době RMOb schválila dodavatelským firmám a 

příspěvkové organizaci TS MOaP  4-leté smluvní období,  které bylo zahájeno dnem 1. 1. 

2008 a  končí 31. 12. 2011. Dobu realizace zakázky (jedná se o služby), rozsah prací a 

kritéria výběru firem předcházelo otevřené výběrové řízení, které se konalo v roce 2007. 

Delší doba k provádění zakázek na údržbu zeleně napomáhá firmám zejména při 

rozhodování o pořízení modernizovanějších výkonných strojních mechanizací a udržení si 

stálé pracovní síly, pro obec pak přínos spočívá především v lepších znalostech firem o 

prostředí a úskalí při jednotlivých činnostech.  

 

2.2 Systém údržby ve řejné zelen ě v centrálním m ěstském 

 obvodu 

Údržba veřejné zeleně je v současné době, jak již bylo zmíněno v předcházejícím odstavci, 

zajišťována 2 podnikatelskými subjekty (dodavateli) a příspěvkovou organizací TS MOaP, 

která byla zřízena městským obvodem pro zabezpečování smíšených veřejných statků. 

Dodavatelé byli vybráni jako nejvhodnější ze zákonem stanoveného výběrového řízení, u 

TS MOaP je tomu dáno pak její náplní vyplývající ze zřizovací listiny a prováděním 

stanovených neziskových činností, ke kterým byla p. o. zřízena. 

 

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem na ul. 

Harantova 28, Ostrava, byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991. Organizace má 

samostatnou právní subjektivitu. Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně 

prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. TS MOaP zajišťují pro 

městský obvod MOaP především: 

• úklid, údržbu a opravy místních komunikací včetně dopravního značení  

• zimní údržbu místních komunikací  

• kompletní údržbu zeleně 

•  technickou správu domovního a bytového fondu ve vlastnictví města  
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• provoz veřejných WC  

• provoz fontán  

• provoz odtahové služby. [III.] 

 

Tato příspěvková organizace hospodaří samostatně podle svého rozpočtu. Příjmy, které ze 

své činnosti dosahuje, si nechává pro financování svých výdajů. Poněvadž však 

zabezpečuje veřejné statky na neziskovém principu, uživatelské poplatky často nepokrývají 

ekonomicky nutnou výši nákladů, nejsou finančně soběstačné. Proto dostává z rozpočtu 

zřizovatele (MOb MOaP) ke své činnosti finanční prostředky. Na rozpočet svého 

zřizovatele je tak příspěvková organizace TS MOaP napojena příspěvkem a to zvlášť: 

• příspěvkem na provoz, který je určen k doplnění chybějících zdrojů na 

financování běžných (neinvestičních) potřeb, včetně oprav a údržby. Měl by být 

poskytován zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria. 

• příspěvkem na investice (typ investiční dotace). [2] 

 

Vzhledem k tomu, že z  kapacitních a časových důvodů nelze zajistit, aby jedna organizace 

zabezpečovala údržbu zeleně  na celém území obvodu MOaP, vyhlašuje městský obvod 

pravidelně veřejné zakázky pro údržbu zeleně a to na předem specifikované lokality – 

určené místa samotného předmětu plnění. Pro potřeby údržby zeleně je tak městský obvod 

rozdělen na 5 základních částí, v který je prováděna v souladu se stanovenými podmínkami 

z výběrového řízení požadovaná činnost. Rozdělení obvodu z hlediska zajišťování údržby 

zeleně je v  současné době následující: 

 

část 1 – oblast Nové radnice a sídliště Jindřiška (prováděno soukromým sektorem) 

část 2 – oblast Přívozu (prováděno soukromým sektorem) 

část 3 – oblast sídliště Fifejdy + lokalita ul. Jílová (prováděno soukromým sektorem) 

část 4 – oblast sídliště Šalamouna + výběžek u Vítkovic (prováděno soukromým sektorem) 

část 5 – centrum Ostravy, Komenského sady, Sad Milady Horákové, Bezručův sad  

 (prováděno p. o. TS MOaP) 

 

Doposud jsem pouze zmiňoval obecný pojem údržba zeleně, nutno však říci, že se vlastně 

jedná  o harmonizovaný systém prací na pozemcích ve vlastnictví města Ostravy, které se 
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nacházejí na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Součástí těchto prací 

není jenom péče o zeleň – ošetřování travnatých ploch, stromů a keřů, ale také údržba 

některých přidělených městských mobiliářů jako jsou lavičky, dětská zařízení či pískoviště. 

Je to zejména z finančních důvodů, kdy skloubení těchto činností šetří obci finanční 

prostředky. Na druhé straně je to taky výhodné z pohledu provádění samotných prací a 

případných vzniklých škod při jejich činnostech, neboť firmy mají plnou zodpovědnost za 

svěřený rajón a nemůžou tak např. poukazovat na rozježděné trávníkové plochy vzniklé při 

navážení nového písku do pískovišť způsobené jinou firmou, jak tomu bývalo v minulosti.  

 

Lze říci, že systém provádění údržby zeleně v městském obvodu, včetně již 

vyjmenovaných činností je prováděn paušálně, tzn. že není přesně stanoveno kdy se má co 

dělat, ale naopak v jakém stavu mají zelené plochy, dřeviny a jednotlivé svěřené prvky 

stále vypadat. Výjimku tvoří pouze činnosti spojené s údržbu dětských zařízení a laviček, 

kde se firmy řídí termíny pro navážku nového písku, jejich oprav a každoročních nátěrů. 

(viz. blíže kapitola 2.3.3) 

 

2.2.1 Problematika údržby zelen ě z pohledu legislativy 

U procesu zajišťování údržby zeleně a výběru dodavatelů, které tuto činnost budou 

obstarávat, hraje velmi důležitou roli platná legislativa a zákonem stanovené právní 

předpisy. Jedním ze stěžejních je zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a 

krajiny, který byl již několikráte novelizován a také zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. I ten doznal některých pozdějšími dílčích změn. Dalším podstatným právním 

předpisem je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, z kterého vychází již zmíněná obecně 

závazná vyhláška Statut města Ostravy. Neméně významnou složkou podle které je nutno 

postupovat jsou pak interní právní předpisy městského úřadu jako je směrnice SME 2007-

03 „O postupu při zadávání veřejných zakázek“ a Organizační řád. Správa zeleně se 

pochopitelně dotýká i jiných platných právních předpisů jako jsou např:  

 

• Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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• Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 

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

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

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

nakládání s odpady 

• Zákon č. 83/2000 Sb., o sdružování občanů  (založení občanských sdružení) 

• Zákon č. 281/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí 

• Zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím 

• Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon a související předpisy 

• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích atd. 

 

2.2.2 Péče o stávající zele ň a její financování 

Na údržbě zeleně se podílí vybrané soukromé firmy a příspěvková organizace Technické 

služby Moravská Ostrava. Firmy, reprezentující soukromý sektor, byly vybrány při 

veřejných  zakázkách evidovanými pod jedním názvem „Komplexní údržba zeleně na roky 

2008-2011“. Veřejné zakázky byly zadány formou otevřeného výběrového řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Jednalo se o nadlimitní VZ na služby, které byly povinně zveřejněny v Informačním 

systému veřejných zakázek výzvou k podání nabídek neomezenému počtu zájemců a 

k prokázání splnění kvalifikace. Zakázky v podstatě řešily výběr dodavatelů na údržbu 

trávníkových ploch, stromů, keřů, pískovišť, laviček a dětských zařízení na roky 2008-2011 

v částech městského obvodu označených pod čísly 1-4. Hlavním hodnotícím kritériem při 

výběru dodavatelů byla ekonomická výhodnost nabídky. 

 

Výběr dodavatele je realizován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, případně 

v souladu se směrnicí městského obvodu SME – 2007. Podle směrnice se postupuje zvlášť 

v případech, kdy předpokládané ceny u konkrétních zakázek nedosahují zákonem 

stanovených finančních limitů, respektive jedná se o tzv. zakázky malého rozsahu (do 2 

mil. Kč bez DPH), na úseku zeleně jsou to např. tyto činnosti - výsadba stromů a keřů, 

záhonů růží či jiných okrasných květin a dřevin, obnova uličního stromořadí či dosadba 
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stromů, instalace květinových mís, realizace nových popřípadě větší opravy dětských hřišť 

apod.  

 

Podrobné podmínky k veřejné zakázce na údržbu zeleně jsou stanoveny písemně 

v zadávací dokumentaci dané VZ, ve  které je uvedeno všechno potřebné, zejména důležité 

údaje k realizaci zakázky. Zadávací dokumentace obsahuje informace o: zadavateli, 

specifikaci veřejné zakázky,  zadávací dokumentaci, podání nabídek a délce zadávacích 

lhůt, době poskytované služby, místě plnění veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladech 

stanovených zadavatelem, způsobu zajištění plnění předmětu veřejné zakázky, způsobu 

zpracování nabídkové ceny, způsobu financování – platebních podmínek, prohlídce místa 

plnění, návrhu smlouvy, obchodních podmínkách, požadavcích na obsah a uspořádání  

nabídky, obecných informacích či dalších  podmínkách  zakázky. 

Hlavní kritéria pro hodnocení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní údržba zeleně na 

roky 2008 – 2011“ byly:  

 - nabídkové ceny (váha 85%) 

 - výše smluvních pokut (váha 10%) 

 - rychlost nástupu k odstranění zjištěných vad (váha   5%) 

 

Kontrolu všech došlých nabídek uchazečů o VZ, zda-li splňují všechny požadované 

náležitosti, provádí tzv. hodnotící komise jmenovaná radou městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz. Jmenovaná komise v první fázi provede otevření všech došlých nabídek 

a zhodnotí především finanční, ekonomickou  a technickou způsobilost každého uchazeče, 

včetně kontroly všech  vyžadovaných a odevzdaných dokladů. Nabídky, které splnily 

zákonem stanovené požadavky a požadavky zadavatele pak hodnotící komise následně 

posoudí dle stanovených kritérií a to v tomto případě formou tzv. bodového hodnocení. 

Uchazeč, který nejlépe splnil výše uvedené podmínky je pak komisí předložen ke 

schválení radě městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu, která svým usnesením 

rozhodne o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebo o jiném dalším postupu. Na 

základě bodového hodnocení je komisí současně stanoveno pořadí jednotlivých uchazečů a 

to dle splnění již uvedených hodnotících kritérií (v případě, že vybraný uchazeč odstoupí 

od smlouvy je automaticky osloven uchazeč umístěný jako druhý v pořadí atd.). 

Obdobným způsobem je takto postupováno i u jiných zakázek v oblasti služeb či 
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stavebních prací v závislosti na předpokládaném objemu vynaložených nákladů na jejich 

realizaci. 

 

2.2.3 Uzavření smluvního vztahu – Smlouvy o dílo 

O přidělení veřejné zakázky rozhoduje výhradně oprávněný orgán územní samosprávy, 

kterým je v tomto případě rada městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu. 

 

Na základě usnesení, které vydá rada městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu 

připraví příslušný odbor (v tomto případě odbor místního hospodářství, dopravy a 

obchodu, který má na starosti péči a rozvoj městské zeleně) Smlouvu o dílo. Současně pak 

zajistí její podepsání příslušnými oprávněnými osobami čili zástupci obou stran. 

 

Závazkový vztah a vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo se řídí ustanoveními obchodního 

zákoníku v platném znění. 

 

2.2.4 Financování údržby zelen ě, faktura ční podmínky 

Vzhledem ke zvolení varianty tzv. „paušální údržby zeleně“, která zajišťuje jednotnou 

údržbu zeleně na obecních veřejných plochách a prvků na nich umístěných, jako jsou 

lavičky, pískoviště, dětské hrací prvky či celé oplocené hrací sestavy, za které nese mj. 

zhotovitel po celou dobu plnění zakázky plnou odpovědnost, byla zároveň zvolena  

varianta tzv. měsíčního fakturování. V praxi to znamená, že nabízená částka zhotovitele na 

celý jeden rok je rozpočítána do 12 měsíců, přičemž 1/12 z celkové roční částky je pak na 

základě fakturace dodavatele měsíčně proplácena dle smluvních podmínek odborem 

financí a rozpočtu úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

Z fakturačních podmínek vyplývají tyto zásadní požadavky: 

1. Zálohy nebudou poskytnuty. 

2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat práce provedené v příslušném roce na základě 12 

měsíčních paušálních faktur vystavených za měsíce leden až prosinec. 
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3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle pracovního 

deníku. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provádění 

kontroly umožnit. 

4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků 

z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) 

5. První faktura bude vystavena k  20. lednu příslušného kalendářního roku, poslední 

faktura bude objednateli doručena nejpozději k 15. prosinci téhož roku. Stejné 

podmínky platí i v následujících letech po dobu plnění zakázky. 

6. Faktury budou doručovány doporučeně prostřednictvím pošty nebo osobně na 

podatelnu objednatele. 

7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právním předpisy. Kromě 

náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel uvést ve faktuře i tyto 

údaje: 

• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci slovním vyjádření, datum 

provedení, počet odpracovaných hodin 

• vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osob, která fakturu 

vystavila. 

8. Součástí faktury bude soupis provedených prací. 

9. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu 

nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel povinen vadnou 

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. 

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nové vyhotovené faktury. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

 

Evidence a kontrola došlých faktur je prováděna odborem financí a rozpočtu. Tento odbor 

zároveň zadává příkaz bance k jejich uhrazení. Za správnost faktury odpovídá odbor 

místního hospodářství, dopravy a obchodu. 
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2.2.5 Výdaje na údržbu ve řejné zelen ě od roku 2005 do sou časnosti 

V této kapitole jsou analyzovány vynaložené náklady na zeleň městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz za posledních 5 let, tzn. je porovnán vývoj v období 2005 – 

2009. Náklady na údržbu zeleně v jednotlivých letech jsou vyjádřeny v tabulce č. 1, která 

poskytuje údaje o udržovaných hektarech v jednotlivých částech městského obvodu a také 

výši nákladů, včetně příspěvků hrazených vlastní p. o. Technické služby Moravská Ostrava 

a Přívoz. Do části 5 je navíc začleněna údržba zeleně v zahradách mateřských a základní 

škol, která čítá zhruba 7 ha. 

 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Lokalita Výměra         

[ha] 

Náklady 

na zeleň 

v mil. Kč 

Výměra         

[ha] 

Náklady 

na zeleň 

v mil. Kč 

Výměra         

[ha] 

Náklady 

na zeleň 

v mil. Kč 

Výměra         

[ha] 

Náklady 

na zeleň 

v mil. Kč 

Výměra         

[ha] 

Předpokl. 

náklady 

na zeleň 

v mil. Kč 

část 1 25.37 1.256 25.37 1.256 25.37 1.256 25.37 2.023 25.37 2.023 

část 2 23.69 1.062 23.69 1.062 23.69 1.062 23.60 1.491 23.60 1.491 

část 3 33.11 1.761 33.11 1. 761 33.11 1.761 33.11 2.677 33.11 2.677 

část 4 37.69 1.824 37.69 1.824 37.69 1.824 31.28 2.083 31.28 2.083 

Dodavatelé 

celkem 
119.86 5.903 119.86 4.142 119.86 5.903 113.36 8.274 113.36 8.274 

část 5         

(TS MOaP) 
59.55 7.849 59.55 7.767 57.76 9.127 71.40 11.075 71.40 11.075 

Celkem 

části 1-5 
179.41 13.752 179.41 11.909 177.62 15.030 184.76 19.349 184.76 19.349 

Tabulka č. 1 – Srovnání nákladů na údržbu veřejné zeleně v letech 2005-2009 

 

Tabulka č. 1 znázorňuje vývoj nákladů včetně DPH od roku 2005 do současnosti, rok 2009 

je uváděn v předpokladu oproti předchozímu období. Během 5-letého období docházelo 

k některým úpravám výměr u jednotlivých částí (přesuny ploch do jiných částí), došlo také 

k vybudování nového parku a vytvoření nových laviček či prvků se zelení (rabátka, 

květníky, mobilní nádoby, lavičky) a také všeobenému nárůstu režijních nákladů a mezd. 

Tyto okolnosti měly vliv na postupném zvyšování ročních nákladů. Je nutné si však 

uvědomit, že náklady v tabulce č. 1 jsou vyjádřeny pro tzv. běžnou údržbu, tzn. že je 
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vyčísleno přesně to co bylo požadováno v podmínkách prací ve výběrovém řízení (viz. 

kapitola 2.3). 

K nákladům tzv. běžné údržby je však nutno připočíst i další výdaje městského obvodu 

spadající do kategorie údržby veřejné zeleně, které nelze v rámci plánu činností předem 

začlenit do zadání veřejných zakázek. K těmto pracím patří zejména: kácení stromů, 

výsadba stromů, odborné posuzování zdravotních stavů stromů, realizace dílčích prací na 

základě požadavků občanů (úprava terénů, osetí trávy apod.), samosprávy či právnických 

osob, instalace nových dětských zařízení a laviček či projektová činnost, díky níž jsou 

projektovány nové místa pro výsadbu dřevin.  

Nejvyšší nárůst nákladů zaznamenala tak vlastní příspěvková organizace TS MOaP, jejíž 

posláním je v podstatě naplňovat zájmy územní samosprávy, úřadu městského obvodu a to 

především ty, které jsou ve veřejném zájmu. Jedná se vlastně o provádění různých prací 

nad rámec běžné údržby. Tabulka č. 2 nám ukazuje nárůst výše příspěvků TS MOaP 

v jednotlivých letech na údržbu zeleně.  

 

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz 

Činnost 2005 2006 2007 2008 2009 

Práce nad rámec běžné údržby při 

péči o zeleň v mil. Kč 
5.74 5.48 4.95 7.34 - 

Tabulka č. 2 – Náklady na zeleň v rámci vykonané práce nad rámec běžné údržby 

 

Za práce nad rámec běžné údržby u TS MOaP, které nejsou soukromými dodavateli 

zajišťovány, jsou považovány: 

- kácení stromů na celém území městského obvodu, včetně frézování pařezů 

- ořezy stromů z důvodů stínění 

- osazení a údržba květníků v pěší zóně, včetně pletí a zálivky 

- osazení a údržba mobilních nádob v pěší zóně, včetně pletí a zálivky 

- výsadba, údržba a zálivka letničkových okrasných záhonů v sadu Milady 

Horákové 

- výsadba, údržba a zálivka záhonů růží v Komenského sadu 

- kontrola a oprava závlahových systémů v parku Hlubina 

- realizace nových rabátek  

- zálivka nově vysázených stromů a keřů 
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- instalace nového městského mobiliáře dle požadavků MOb MOaP 

- instalace vánočního stromu vč. ozdobení atd. 

 

V tabulce č. 3 jsou pak uvedeny celkové výdaje městského obvodu do oblasti péče o 

vzhled obce a veřejnou zeleň na roky 2005 – 2009.  Jedná se o veškeré práce prováděné ať 

už dodavateli na údržbu zeleně, TS MOaP či jinými podnikatelskými subjekty. U roku 

2009 se jedná o předpokládané výdaje. 

 

Celkové výdaje v mil. Kč do péče o vzhled obce a 

veřejnou zeleň 

2005 2006 2007 2008 2009 

23.685 21.928 24.203 30.646 30.646 

Tabulka č. 3 – Výdaje obce na správu veřejné 
zeleně 

 

Celkové výdaje m ěstského obvodu do oblasti pé če a rozvoje 
zeleně za roky 2005 – 2009 
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Obrázek č.5 – Grafické znázornění výdajů městského obvodu na zeleň v letech 2005-2009 
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Z analýzy je patrné, že výše výdajů na zeleň není konstantní, naopak každoročně se 

pohybuje a to v důsledku činností prováděných navíc. Výdaje na zeleň tvoří přibližně 7 % 

z celkových výdajů městského obvodu MOaP. Přepočítáme-li náklady paušální údržby na 

1m2 plochy, tak v roce 2005 to byla částka ve výši 7,7 Kč/m2/rok, v roce 2008 pak 10,4 

Kč/m2/rok. Lze tedy říci, že cena údržby rostla úměrně s aktuálními ekonomickými dopady 

na trhu. 

 

2.3 Charakteristika procesu údržby a podmínky prací 

 dodavatelských firem 

Obsahem předmětu veřejné zakázky je údržba parkových či sídlištních trávníkových ploch, 

keřů, stromů, laviček, pískovišť a dětských zařízení ve správě městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz. Cílem zadání veřejné zakázky bylo dosažení efektivní a 

kvalitní údržby zeleně na veřejných prostranstvích. U dětských zařízení pak zajišťování 

bezpečného provozu spojeného s úklidem stanoviště hracího prvku. 

 

V jednotlivých částech veřejné zakázky (č. 1-5) jsou vykonávány tyto činnosti: 

 

2.3.1 Ošetřování trávníkových ploch 

1. Průběžné celoroční vyhrabávání trávníkových ploch a keřových skupin od nečistot a 

listí, včetně následné likvidace a uložení odpadů na skládku. Práce mají být prováděny 

ručně nebo strojově od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011. Plochy mají být trvale v řádném stavu 

bez spadaného listí, větví a běžného odpadu (papíry, igelity, plasty, skla apod.). 

2. Každoroční provzdušnění trávníků prořezáním před 1. pokosem v celé výměře 

trávníkových ploch.  

3. Průběžné kosení trávy a rudeálního porostu s vyhrabáním po každém pokosu, tak aby 

výška nejvyšší trávy nepřesáhla 10 cm. Součástí vyhrabávky je  odstranění běžného 

odpadu nacházejících se v trávníkových plochách. (papíry, igelitové obaly apod.)   

4. Každoroční provzdušnění trávníků prořezáním po posledním pokosu v celé výměře 

trávníkových ploch. 

5. Bezprostřední úklid komunikací od zbytků trávy následkem kosení a provzdušňování.  
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6. Při každém pokosu mají být obkoseny nebo obstřiženy keřové skupiny, stromy, lavičky, 

dětské zařízení, taktéž sloupy umístěných v trávníkových plochách  

7. Průběžný sběr spadlých větví do trávníkových ploch a komunikací, v týdenních 

intervalech celoročně. 

 

2.3.2 Ošetřování strom ů a keřů 

1. Průběžná odborná údržba stromů a keřů v souladu se zásadami průklestu dřevin.  

2. V předjaří, v době vegetačního klidu, zakrácení kosterních větví stromů 3. a 4. řádu a 

keřů tak, aby nezasahovaly do oken, lodžií a fasád domů, rovněž tak nebránili průjezdnému 

a průchozímu profilu.  

3. Průběžné sestříhávání keřů živých plotů tak, aby nedocházelo k omezení pohybu na 

komunikacích a ohrožení dopravní bezpečnosti. 

4. Průběžné čištění keřových skupin od různých nečistot.  

5. Průběžné pletí keřových skupin tak, aby nedošlo k zakvetení plevelů. 

6. Průběžné odborné provádění průklestu dřevin, včetně nových výsadeb. 

7. Pravidelné ošetřování stromů a keřů v průběhu celoroční údržby tak, aby byla dodržena 

její biologická a estetická funkce včetně zajištění bezpečnosti obyvatel a silničního 

provozu:  

 

To je především: 

- průběžné sledování stavu stromů, v případě potřeby kvalifikované písemné návrhy na   

 jejich skácení, v nejednoznačných případech doložení znaleckého posudku 

- zajištění průchozího a průjezdného profilu komunikací, včetně rozhledových poměrů v  

 křižovatkách a zajištění viditelnosti dopravního značení a funkce veř. osvětlení 

- letní sestřihání živých plotů na jednotnou výšku podle možností a situace vyžadujících v  

 konkrétní lokalitě a zarovnání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací 

- průběžné odstraňování obrostů do výšky 2 m na kmeni stromů u silnic a výhledových 

 úhlech 

- průběžné odstraňování náletových dřevin, zejména v keřových skupinách 

- u mladých výsadeb stromů zajistit opravu úvazku a případnou výměnu kůlů po 

 poškození, rovněž umístění chrániček na kmeny stromů proti poškození při obkosování  

- u mladých výsadeb provést výchovný popřípadě udržovací řez 
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- průběžné odstraňování suchých, polámaných nebo jinak poškozených větví ze stromů,  

  včetně odborného začištění a ošetření rány, jejich odvoz a uložení na skládku 

- průběžné ořezy větví zasahujících do trakčního, telekomunikačního a elektrického vedení 

- při ošetřování chráněných památných stromů si vyžádat předem souhlas odboru životního 

 prostředí Magistrátu města Ostravy, rovněž tak při ošetřování dřevin ve významných  

 krajinných prvcích (VKP) v souladu se zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny,  

 ve znění pozdějších změn a předpisů.  

- neprodleně řešit havarijní případy dřevin, které ohrožují bezpečnost občanů a majetek. 

 Dodavatel zajistí fotodokumentaci těchto případů a projednání s příslušným orgánem. 

 Tyto práce budou samostatně placeny dle aktuálně platného ceníku 823/1 - zemních 

 prací. 

 

2.3.3 Údržba d ětského za řízení, lavi ček a vým ěna písku 

 v pískovištích 

1. Jednotlivé hrací prvky mají být udržovány v souladu ČSN EN 1176-7, o provozu 

dětských hřišť. Běžná vizuální kontrola dětských zařízení má být  prováděna denně. V 

případě zjištění závady, bude tato neprodleně odstraněna, v případě že nemůže být závada 

neprodleně odstraněna je nutné postupovat v souladu s normou. Současně bude prováděn 

denní úklid s důrazem na odstranění nebezpečného odpadu v okruhu 10 metrů od zařízení, 

spočívající ve sběru nečistot a zametení zpevněných ploch. Součástí hracích sestav je i 

oplocení areálu s možnou výsadbou rostlin, jenž budou dodavatelem udržovány 

v bezplevelném stavu. Úklid vyžadují i zpevněné plochy okolo nich.  

Hracím prvkem se rozumí i plocha pro míčové hry, a ty jsou s povrchem asfaltovým, 

škvárovým a antukovým. Opatřena jsou zpravidla kůly pro držení sítě nebo streetbalovými 

koši. Koše vyžadují denní kontrolu, včetně hlavní roční s protokolem. Dle potřeby je 

konstrukce nutno ošetřit nátěrem. Údržba hracích ploch spočívá v odplevelování a 

odstraňování odpadků ve vzdálenosti 10 m od hranice hřiště. Protokol denních záznamů je 

nezbytnou součástí měsíční paušální faktury. Likvidace všech odpadů je součástí ceny.  

 

2. Hlavní roční kontrola dětských zařízení má být prováděna vždy v dubnu příslušného 

kalendářního roku. O kontrole obdrží zadavatel písemný záznam vypracovaný oprávněnou 

osobou v souladu s normou, v termínu do 30. 4. běžného roku. Zjištěné závady vyplývající 
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ze záznamu budou neprodleně odstraněny rovněž do 30. 4. běžného roku. V případě, že 

závadu nelze okamžitě odstranit, je nutné zajistit potřebné úkony v souladu s platnou 

normou. O tomto bude zadavatel informován písemnou formou do 30. 4. běžného roku. 

Toto prohlášení bude součástí protokolu hlavní roční kontroly. Protokoly k jednotlivým 

dětským zařízením či hracím sestavám budou vypracovány na samostatných listech s 

náležitostmi stanovených normou. 

 

3. Výměna písku v pískovištích s výměnou vrstvy 20 cm má být provedena nejpozději do 

30.4. příslušného kalendářního roku. Zadavatelem je požadováno vypracování 

samostatných pasportů pískoviště u části 1-4, které budou zadavateli odevzdány 

každoročně v termínu do 30. 4. příslušného roku. Obsahem pasportu pískovišť bude: 

situační snímek s číslem označení pískoviště, popisu lokality a fotodokumentaci se 

záznamem o průběhu prací, tj. stávající stav pískoviště, stav po vybrání písku z pískoviště 

a stav po návozu nového písku (foceno vždy z jednoho pohledu). Nedílnou součástí 

zakázky jsou opravy obezdění pískoviště včetně nátěrů fasádní barvou,rovněž tak výměna 

poškozených či ztrouchnivělých dřevěných částí, včetně nátěrů a to nejpozději v termínu 

do 30. 4. příslušného kalendářního roku. U betonových obezdění pískovišť požaduje 

zadavatel instalaci chybějících dřevěných sedáků, nejpozději do 30.4. příslušného 

kalendářního roku. Součástí těchto prací je denní kontrola stavu pískovišť spojená s 

denním úklidem pískoviště spočívající ve sběru případného nebezpečného odpadu, 

odpadků a zametení zpevněných ploch v okruhu 10 metrů od hranice pískoviště. Práce 

zahrnuje pravidelný sběr listí z pískovišť a jejich odplevelování. Likvidace všech odpadů je 

součástí ceny. Protokol denních záznamů je nezbytnou součástí měsíční paušální faktury. 

 

4. Údržba laviček spočívá v pravidelné denní kontrole s odstraněním zjištěných vad a 

poškození, nátěrem 1 x ročně dle místní situace. Jedná se převážně o výměnu sedáků a 

opěradel. Neopravitelné lavičky dodavatel odstraní, avšak nejprve toto musí být písemně 

oznámeno zadavateli formou záznamu zjištění, a to ve 14 denním předstihu před likvidací. 

Záznam musí obsahovat: mapový podklad umístění lavičky s fotodokumentací s popisem 

poškození. Nátěry laviček mají být prováděny každoročně v termínu do 30.5. běžného 

roku.  
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5. Zadavatel požaduje funkčnost všech svěřených zařízení po celou dobu platnosti 

smlouvy. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla 

bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. bezpečnosti, udržovatelnosti, 

hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 

evropským a českým normám (EN 1176-1177, ČSN tř. 47 a 83). 

 

2.3.4 Kontrola kvality pé če o zeleň a veřejná prostranství  

Jednotlivé vykonané práce na zeleni podléhají pravidelným kontrolám, které jsou 

prováděny příslušným odborem úřadu dle Organizačního řádu, konkrétně zaměstnanci 

odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu, kteří zodpovídají za úsek správy 

veřejné zeleně. Obecně však platí, že za zeleň na obecních pozemcích zodpovídá městský 

úřad, který je povinen pečovat o její stav a vzhled. Záleží pak jenom na vnitřních interních 

předpisech, jaké další kontrolní mechanismy jsou zavedeny. 

 

Dalším článkem kontrolního řetězce je zaměstnanec městského obvodu na pozici 

inspektora veřejného pořádku, který má mj. v náplni práci zabývat se podněty občanů 

týkajících se nekvalitně provedené údržby veřejné zeleně – např. nevyhrabané listí, 

přerostlá tráva apod. Občané, kteří rovněž patří k nepřímému kontrolnímu mechanismu, 

mohou své připomínky k údržbě zeleně sdělovat telefonicky či prostřednictvím e-mailu na 

poradek@moap.ostrava.cz. Podobnou službu nabízí i tzv. Zelená linka Policie České 

republiky. 

 

Mezi dalšími subjekty vykonávající dohled a kontrolu jsou: odbor ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy, Česká inspekce životního prostředí, Agentura přírody 

a krajiny či občanská sdružení. V neposlední řadě kvalitu údržby o zeleň posuzují i sami 

volení zástupci obce, kteří zpravidla své postřehy připomínkují při jednáních orgánů obce, 

které se následně přenášejí k dořešení ke kompetentnímu odboru. 
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2.3.5 Využití map a jiných softwarových program ů při správ ě 

 zeleně 

Pro práci na úseku zeleně jsou využívány především tištěné mapové výstupy a to 

v měřítkách 1:2000 či 1:4000. Na mapách jsou barevně zachyceny majetkové vztahy všech 

pozemků, na první pohled jsou tak patrné pozemky, na kterých má být prováděna údržba 

na náklady městského obvodu. Mapy jsou přehledné a srozumitelné. Je v nich zobrazeno: 

názvy ulic, orientační a popisná čísla domů, parcelní čísla a barevné rozlišení ploch ve 

vlastnictví obce, družstev, fyzických či právnických osob. 

 

 

Obrázek č. 6 znázorňuje část mapy používané k práci při údržbě zeleně. Barevné označení 

vypovídá o vlastnických vztazích pozemků: růžová barva – pozemky obce, zelená barva – 

pozemky FO, žlutá barva – pozemky PO, fialová barva – pozemky družstev a společenství 

atd. Všechny firmy zajišťující údržbu zeleně mají takovéto mapy k dispozici, ví tedy 

přesně co a kde mají udržovat. 

 

Mezi softwarové programové využívané k této práci slouží program GISmap a program 

Správy sídelní zeleně (SSZ), což je v podstatě pasport zeleně. Lze říci, že oba tyto 

programy nabízejí údaje z katastru nemovitostí, jenž jsou pravidelně aktualizovány, včetně 

Obrázek č. 6 – Ukázka barevné mapy s majetkovými poměry 
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leteckých snímků v měřítcích 1:500 – 1:5000. Programy nabízejí informace o vlastnících 

jednotlivých parcel a jejich výměrách. Do programu SSZ jsou pak navíc zaneseny 

informace o jednotlivých prvcích zeleně a majetku + grafické znázornění. Tento program 

uvádí také zařazení jednotlivých ploch do  I., II., III. či IV. intenzivní údržby, včetně 

kalkulace předpokládaných nákladů dle ceníkových položek. Nabízí tak možnost stanovit 

návrh rozpočtu na údržbu veřejné zeleně či podklady pro výběrová řízení. Program také 

podává informaci o veškerých podzemních inženýrských sítí, na které je třeba brát veliký 

zřetel při realizacích nových výsadeb, a to z hlediska dodržení zákonem stanovených 

ochranných pásem. Dalšími poskytovanými údaji z pasportu zeleně jsou např. výměry 

trávníků či jednotlivých typů zeleně (parky, sídlištní zeleň …), počty stromů, plochy 

keřových skupin včetně živých plotů, výměry květinových záhonů, silniční a pěší 

komunikace, plochy cest, pískovišť a drobného městského mobiliáře nacházejícího se na 

veřejných prostranstvích.  

 

2.3.6 Sankce za nekvalitn ě provedené či opožd ěné práce,  

  odstoupení od smlouvy 

Jedním z bodů Smlouvy o dílo jsou i smluvní pokuty. Ty nastávají pakliže při kontrolách 

byly zjištěny nekvalitně provedené práce, respektive práce nebyly zahájeny vůbec. 

V takovém případě, je pak zhotovitel oprávněn uhradit na účet MOb MOaP smluvní 

pokutu, jejíž výše dle konkrétního „prohřešku“ je určena ve Smlouvě o dílo. Stanovení 

výše pokut bylo jedním z kritérií při VZ. Smluvní strany mohou také smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí s 6-měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení 

smluvní straně. 

 

2.3.7 Shrnutí  

V této kapitole byly uvedeny podmínky prací při zajišťování údržby zeleně v obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz. Je zcela zřejmé, že se jedná o specifikum prováděné na území 

této obce, které v jiné městské části neplatí. Vlivem pak samotné praxe, získaného poznání 

či změnou situace dochází pochopitelně k úpravám některých podmínek. K úpravám může 

také dojít v důsledku změny sazby DPH. 
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3. VÝSADBA STROMŮ A VLIV ZELENĚ NA ŽIVOTNÍ 

 PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

Jakákoli ekonomická činnost se nutně dotýká životního prostředí. Tento vztah má několik 

základních forem. Životní prostředí poskytuje: 

• vstupy pro ekonomickou činnost – obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje 

(rostliny, zvířata, paliva, nerostné suroviny) 

• stanoviště pro průmysl, zemědělství, komunikace i obytná sídla 

• místo pro zbytkové látky z výroby a spotřeby (emise, odpady, teplo, hluk) 

• spotřební materiální i imateriální statky (vodu, čistý vzduch, estetické hodnoty) 

 

Člověk životní prostředí využíval a ovlivňoval od nepaměti. Po celá staletí však tento vztah 

nebyl společností vnímán jako konfliktní nebo negativní. K zásadnímu obratu dochází 

s růstem počtu obyvatelstva a zejména s růstem potřeb. Ukazuje se, že zatímco potřeby 

rostou neomezeně (ať jsou již vyvolávány skutečně či uměle), stávají se statky životního 

prostředí stále více omezenými, a tím stále více v ekonomickém smyslu „vzácnými“ 

(ekonomický zákon vzácnosti říká, že statky jsou vzácné, když neexistuje dostatek zdrojů 

k produkci všech výrobků a služeb, které lidé chtějí spotřebovávat). [5] 

 

Dle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí je životní prostředí vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 

a energie.  

 

Ze synekologického pohledu životní prostředí dělíme někdy na: 

• přírodní (nenarušená příroda s ekologickou rovnováhou) 

• přirozené (s částečně narušenou ekologickou rovnováhou) 

• znehodnocené (se silně narušenou ekologickou rovnováhou) 

• umělé (ekologická rovnováha je zcela potlačena lidskou činností). 

 

Příkladem umělého životního prostředí jsou například panelové sídliště, městské čtvrti, 

průmyslové oblasti a zóny atd. [6] Je zcela nepochybné a žádoucí, aby v takovýchto 
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umělých prostředí bylo myšleno také na přírodu a to především umístěním dostatečného 

množství zeleně (stromů), která ať už si to připouštíme či nikoliv, má pro člověka 

obrovský přínos a význam. 

Stromy v ulicích města jsou pro mnohé z nás často jedinou zelení, se kterou se během dne 

setkáváme. Touto skutečností se stávají o to důležitější a jejich postupný úbytek a ztráty o 

to tíživější.  Je třeba si uvědomit, že jde o ztráty nenahraditelné, že nový strom nelze 

vybudovat jako nový chodník nebo nové potrubí, ale že je třeba se o nově vysazený strom 

starat desítky let, než začne plně vyhovovat ve svých funkcích. Přitom jeho existence jako 

živého organismu je denně ohrožována a narušována nepříznivými faktory, které strom, 

rostoucí o několik metrů dále v zelené ploše přežije vcelku bez potíží, které ale pro strom 

v městské ulici mohou být a bývají kritické. 

Problémy zdravého životního prostředí jsou v ostravské městské aglomeraci obzvláště 

naléhavé a stávají se stále více předmětem pozornosti širokých vrstev obyvatel. Vědomí, že 

zeleň je významným činitelem, eliminujícím mnoho negativních vlivů narušeného 

životního prostředí, je spolu s důvody estetickými příčinou stále vzrůstajícího  zájmu 

občanů o stav veřejné zeleně. Stává se nutností zabezpečit postupně podle exponovanosti a 

důležitosti městských tříd a komunikací, aby doprovodná zeleň plnila všechny své úkoly, 

přičemž funkce hygienická, ovlivňující přímo zdraví lidí, vystupuje výrazně do popředí. 

Zpříjemnění, oživení a zkrášlení ulic města, ve kterém žijeme, přitom samozřejmě není 

nikterak zanedbatelným důsledkem. [7] 

3.1 Funkce strom ů v ulicích m ěsta 

Stejně jako u jiné zeleně můžeme úlohu stromů v městských ulicích definovat jako souhrn 

funkcí hygienických, estetických  a psychologických. Hygienická účinnost uliční zeleně se 

projevuje v těchto nejdůležitějších směrech: 

- zmírnění a usměrňování proudění vzduchu 

- zvlhčování ovzduší 

- snižování prašnosti 

- vyrovnávání teplotních výkyvů 

- obohacení vzduchu o kyslík 

- snižování množství mikroorganismů v ovzduší. 
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Tyto nejdůležitější funkce zeleně byly mnohokrát experimentálně prokázány s tím, že 

zeleň je velmi významným a účinným činitelem, pomáhajícím nám do značné míry 

zneškodňovat a vyloučit vliv nezdravých a škodlivých produktů civilizace. 

Účinnost estetická a psychologická se v mnohém prolíná a spojuje. Uklidňující zeleň 

stromů, příjemný pocit stínu v rozpálené letní ulici, barevné podzimní listy nebo vůně 

květů lip se spolu s předchozími uvedenými faktory spojují a příznivě ovlivňují psychiku i 

zdraví dnešního uspěchaného městského obyvatele. S poznáváním všestranného významu 

zeleně roste i péče, věnována jejímu zakládání a údržbě, které obzvláště v podmínkách 

městských ulic narážejí na řadu specifických problémů. 

 

Rovněž městská zeleň má veliký skoro až existenční význam pro ptactvo a hmyz.  

 

Na obrázku č. 7 je zachycena nová výsadba na ulici Suchardova. Z obrázku je patrné, že 

nové stromy jsou pevně ukotveny 4 příčkami a že kmeny jsou obaleny jutou z důvodů 

ochrany před možným poškozením. Při výsadbě byla 100 % vyměněna zemina, která byla 

obohacena pěstebním substrátem a hnojivem. Pro kvalitnější závlahu byla kolem 

kořenového balu zavedena závlahová sonda. [7] 

 

 
Obrázek č. 7 – Foto nové výsadby  
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3.2 Specifikace životních podmínek strom ů 

Strom, vysázený ve vnitroměstské frekventované ulici, má obvykle velmi obtížné a ztížené 

podmínky své existence. Život stromů v ulicích je ovlivněn těmito negativními vlivy: 

- rychlé a silné ohřívání nebo ochlazování zpevněných okolních ploch a 

budov je spojeno se silnými bezprostředními změnami relativní vlhkosti 

- narušená výměna vzduchu a vody v kořenové zóně, způsobené asfaltovým, 

betonovým či dlážděným krytem, který vytvoří nad kořeny vrstvu 

nepropustnou pro vodu a vzduch. Bez přístupu kyslíku dochází 

k postupnému odumírání kořenů. 

- spodní stavba komunikací, která velmi často zasahuje do prostoru kořenů, 

působí jako umělá drenáž, rychle odvádějící vodu z dosahu kořenů.  

- půda je v převážné míře směsí různých  zbytků stavebních materiálů, silně 

zhutnělá, biologicky umrtvená, s nedostatkem živin  

- inženýrské sítě všeho druhu sužují už tak těsný prostor, který je obvykle 

k dispozici. Při opravách a rekonstrukcích bývají kořeny často poškozovány 

bez zajištění odborného ošetření nebo bez preventivní ochrany proti 

poškození kořenů. Ochrana bedněním kmenu je spíše symbolická než 

účinná. Narušení rovnováhy mezi kořenovou  soustavou a korunou stromu 

bez okamžitého ošetření je zvláště pro staré stromy kritické 

- špína a prach, usazující se na listech, ztěžují dýchání stromů, způsobují 

přehřívání listů 

- exhaláty a výfukové plyny se rovněž výrazně podílejí na snížení odolnosti a 

životaschopnosti stromu 

- nepřiměřeně vysoké ničivé solení vozovek a pěších komunikací se stalo 

jednou z hlavních příčin rapidního zhoršení stavu stromů atd. 

 

Všechny uvedené nepříznivé vlivy působí na život stromu komplexně. V zájmu zachování 

stávající uliční zeleně je tedy třeba provést patřičná opatření vedoucích ke zlepšení 

životních podmínek stromů. Jednou z mnoha opatření je např. to, že v dnešní době jsou 

zpracovávány kompletní projektové dokumentace pro nové výsadby stromů, s uvedením 

technologického postupu a návrhem údržby. [7] 
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3.3 Zpracovávání projektových dokumentací a jejich 

 schvalování 

Realizacím nových výsadeb ve městech předchází v dnešní době projektová činnost. Tu 

provádí zpravidla odborný zahradní architekt a to na základě vystavené objednávky, 

v našem případě městským úřadem. Projektová dokumentace, která v podstatě řeší místa 

pro novou výsadbu stromů ve městě, je zpracovávána do předem doporučené lokality, 

zejména dle aktuálních potřeb a požadavků. Výsledný projekt obsahuje zejména:  

 

1) zákres všech nově navržených dřevin do mapových podkladů (1:500 a 1:5000)    

2) vyznačení inženýrských sítí , včetně vyjádření jejich správců 

3) vyjádření dotčených příslušných orgánů státní správy ( MMO-OOŽP, MMO-ÚHA) 

4) popis sazenic navrhovaných taxon, seznam a počet 

5) majetkové vztahy 

6) zhodnocení architektonického a funkčního hlediska 

7) výčet požadavků pro realizaci 

8) požadavky na údržbu 

9) požadované úkony před započetím výsadeb  

10) kontakt na zpracovatele 

 

Ze získaných informací vyplývá, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nechává 

každoročně vypracovávat projektové dokumentace pro výsadbu  cca 500 ks stromů. 

Projekty řeší zpravidla novou výsadbu v ulicích, u obytných souborů, v parcích, sadech, 

sídlištích či na volných prostranstvích. Každá PD je schvalována vždy v radě městského 

obvodu a následně pak postoupena  MMO-OOŽP, který z ní čerpá a ukládá povinnosti k 

provedení náhradních výsadeb ve svých rozhodnutích, kterými bylo povoleno kácení 

stromů. Náhradní výsadby jsou ukládány především z důvodu zachování ekologické 

stability ve městech. U náhradních výsadeb je vždy vyžadována záruční doba 3 let, která se 

může navýšit až na celkových 5 let.  
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3.4 Autorský dozor projektanta 

U autorů projektových dokumentací je vyžadována osobní přítomnost při samotném 

provádění výsadeb, zahradní architekt tak ručí za kvalitně odvedenou práci a vysazovaný 

kultivar, včetně veškerých doplňkových prací obsažených v jim zpracované dokumentaci. 

Tento tzv. „autorský dozor“ je hrazen městským obvodem samostatně. Tím je docíleno 

toho, že nasmlouvané firmy provádějící výsadby nemůžou obcházet stanovené podmínky 

z PD a že budou vysazovány pouze kvalitní stromy na předem kvalitně připravená 

stanoviště. 
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4. FUNKČNÍ TYPY ZELENĚ A JEJÍ CHARAKTERISTIKA 

Termínem veřejná zeleň nejčastěji nazýváme zeleň na veřejně přístupných místech či tato 

místa jako celek. Komunální zeleň - v oboru zahradní a krajinářské tvorby poněkud méně 

často frekventovaný termín lze nahradit ekvivalentem: zeleň patřící do správy nižších 

správních jednotek - především obcí. Vysoký podíl komunální zeleně je zelení veřejnou. 

Veřejná zeleň jako taková pak tedy logicky zahrnuje plochy zeleně, které mohou být 

vymezeny podle různých kriterií: 

 

- podle převládajících forem (zeleň městská, zeleň krajinná)  

- podle funkce v území (příslušnost do konkrétního funkčního typu (druhu)  

- podle významu pro systém zeleně  

- podle intenzitních tříd péče (především udržovací) atd.  

 

Zjednodušeně lze konstatovat, že systém zeleně je tvořen mozaikou základních ploch 

(resp. objektů zeleně) a existujícími vztahy mezi těmito plochami. Každá základní plocha 

je charakterizována svou hlavní (popř. doplňkovou) funkcí. Funkce jsou podrobněji 

rozčleněny do tvz. funkčních typů. Poznání systému zeleně je založeno na formulování 

vzájemných vztahů mezi jednotlivými základními plochami. Tyto vztahy mohou být 

kompoziční, provozní nebo mohou vyplývat z přirozené ekologické povahy území. 

 

Podle převládající funkce veřejných prostorů hovoříme o konkrétním funkčním typu 

zeleně. Funkční typy městské zeleně lze rozdělit do dvou podkategorií: 

 

a) plochy, na kterých plní zeleň hlavní funkci  

jako plochy zeleně v hlavní funkci označujeme základní plochy, na nichž plní zeleň 

samostatnou funkci. Tyto plochy představují nejvýznamnější část systému zeleně a tvoří 

základ rozvojových os.  

 

b) plochy, na kterých plní zeleň doplňkovou funkci  

jako plochy zeleně v  doplňkové funkci označujeme ty základní plochy, na nichž dominuje 

funkce zastavitelných území (bydlení, vybavenost, doprava) a vegetační prvky tuto funkci 

doprovází nebo doplňují. Podstatným rysem ploch v doplňkové funkci je skutečnost, že 
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jejich rozvoj určuje intenzita hlavní funkce: např. intenzita dopravy, intenzita zastavění, 

apod. [IV.] 

 

Za městskou zeleň v hlavní funkci se považují: parky, parkově upravené plochy, sady, 

stabilizační vegetační svahy, ostatní zeleň, rekreační zeleň, ochranná zeleň, nábřeží a 

hřbitovy. 

Za městskou zeleň v doplňkové funkci se považují: zeleň obytných souborů, zeleň 

sportovních areálů, zeleň zdravotnických areálů, zeleň železničních tratí, zeleň ostatní 

občanské vybavenosti, zeleň vodotečí a vodních ploch, zeleň školních a kulturních zařízení, 

zeleň zahrádkářských osad, zeleň průmyslových areálů apod. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a částečně definovat stávající systém údržby 

zeleně v centru města Ostravy. K popsání tohoto systému jsem využil teoretické podklady 

a informace z odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu úřadu městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

Roční náklady na údržbu veřejné zeleně v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou dány 

především strukturou funkčních typů zeleně a stanovenými podmínkami prací vyžadované 

údržby. Tím, že je údržba prováděna paušálně a za ceny z výběrového řízení, ušetří 

městský obvod nemalé finanční prostředky, které tak můžou být  použity pro budování 

nové městské zeleně do konkrétních lokalit na území obvodu jako např. obnova uličních 

stromořadí, provedení nových výsadeb v parcích a sadech, budování nových okrasných 

záhonů na reprezentativních místech či instalování okrasných květníků  na sloupy 

veřejného osvětlení (v pěší zóně). Záleží tedy jenom na individuálnímu přístupu 

jednotlivých městských obvodů, kolik finančních prostředků vynaloží do péče o městskou 

zeleň včetně jejího rozvoje, a to ať už prostřednictvím vlastních zdrojů či zdrojů externě 

získaných, převážně z dotací či fondů ministerstev. 

 

Zcela jistě stojí za povšimnutí skutečnost, že městský obvod každoročně investuje 

systematicky nemalé finanční prostředky do rozvoje městské zeleně plnící zejména  hlavní 

funkci. V poslední době dochází ke zvýšenému zájmu o nové výsadby do parků a ulic 

města, rovněž tak při velkých investičních akcích jako jsou kompletní regenerace hustě 

zastavěných obytných zón. Oproti minulým létům však došlo zcela k zásadnímu  posunu, 

zejména vlivem pestřejšího výběru na trhu, že dnes se vysazují již takřka hotové stromy se 

zapěstovanými korunami, které tak snáze odolají podmínkám městského prostředí. I to je 

jeden z důvodů, proč došlo za posledních 5 let k nárůstu nákladů na péči o městskou zeleň, 

neboť pořizovací cena takovéhoto vzrostlého stromu je výrazně vyšší než u malých 

výpěstků. Pro zvyšování nákladů o péči o zeleň hovoří bezesporu i skutečnost, že 

v důsledku velkých teplotních rozdílů a výkyvů v běžném roce dochází i k poměrně 

častějším zálivkám nových výsadeb a to nejenom v období letních měsíců.  
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V současné době zatím neexistuje na území města Ostravy žádná vyhláška, která by 

upravovala péči o městskou zeleň, tak jak je tomu v některých menších obcích, v kterých 

je ale přece jen snadno proveditelná kontrola její účinnosti. Vyhláška obsahující opatření 

k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně je podle mého zbytečná, 

neboť kontrola by byla přinejmenším sporná a finančně nákladná, navíc základní věci 

v této oblasti jsou upraveny zákony. 

 

Na závěr bych uvedl, že v současné době je zcela viditelný posun v péči a rozvoji celého 

městského prostředí, kde zeleň zaujímá nepostradatelné místo. Důležitým počinem není 

však jenom investovat do nových „věcí“, ale také  především chránit, dbát a pečovat o tu 

zeleň stávající, jenž maximálně plní své funkce. 

 

Popisovaný systém údržby zeleně a údaje o nákladech v této bakalářské práci může sloužit 

jako pomůcka nebo ke srovnání s jinými městskými obvody či menšími městy, respektive 

pro právnické osoby, které zajišťují rozsáhlejší údržbu zeleně na svých pozemcích či 

veřejně přístupných místech.  
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