
 

  



 

  



 

  



 

  

 
 

 

 



 

  

ABSTRAKT 

 

Práce se zabývá problematikou systému údrţby městské zeleně, která 

jako ekologický činitel má zmírňovat negativní dopady průmyslové 

výroby, dopravy a lokálních topenišť. Je hodnocen dosavadní systém 

provádění údrţby v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a na 

základě toho navrţen racionálnější způsob z hlediska dosaţení 

ekonomické efektivnosti, kvality a vyšší ekologické účinnosti. Rovněţ 

je odpovídáno na otázku, jakým způsobem má územní samospráva 

v budoucnu řídit proces údrţby zeleně, a to z hlediska optimalizace 

nákladů při zajištění ţádoucí kvality péče o tento veřejný statek.    

 

Klíčová slova: ovzduší, znečišťující látky, péče o zeleň, kvalita, 

náklady, ekologická účinnost 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with problems of town greenery maintenance system. 

Greenery should reduce negative impacts of industrial production, 

transport and local furnaces. The present system of greenery 

maintenance in town district Moravská Ostrava a Přívoz is evaluated.  

A more reasonable system is designed on the basis of the evaluation to 

reach economical efficiency, quality and higher ecological efficiency. 

Furthermore, it finds a procedure how the municipalities should 

control the greenery maintenance process in the future to achieve costs 

optimisation and higher quality care concerning this public domain, at 

the same time. 

 

 

Key words: atmosphere, pollutants, greenery care, quality, costs, 

environmental efficiency 
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1 ÚVOD 

Problém znečištěného ovzduší existuje jiţ staletí. Kouř, popel, oxid siřičitý a ostatní zplodiny 

spalování jsou povaţovány za obecné zlo. Domněnka, ţe znečištěné ovzduší není jen zdrojem 

nepříjemností, ale můţe být i váţným nebezpečím pro lidské zdraví, je dnes bezpečně 

potvrzena. Případy značného znečišťování ovzduší měly za následek zvýšenou úmrtnost          

a provedené průzkumy ukázaly moţnou souvislost mezi trvalým pobytem ve znečištěném 

ovzduší a takovými nemocemi, jako je třeba akutní bronchitida a primární rakovina plic.  

Všeobecné obavy o zdraví začaly také sílit s častějším výskytem prašnosti a smogových 

situací, narušováním rovnováhy přírodních procesů a ekosystémů či stále se zvětšujícím 

počtem respiračních onemocnění. Tato problematika se tak začala přímo dostávat do 

podvědomí lidí, politiky státu a výzkumů. Je nutné si uvědomit, ţe ovzduší patří k základním 

sloţkám ţivotního prostředí, které je jednak ovlivňováno děním na zemi a jednak cíleným 

působením – především lidskými činnostmi. 

Cílem práce je návrh racionálních opatření v systému řízení údrţby městské zeleně zejména 

z hlediska poţadavků ekonomické efektivnosti a ekologické účinnosti. 

V teoretické části této práce bude zaměřena především pozornost na ovzduší, které 

bezprostředně ovlivňuje kvalitu ţivota obyvatelstva ve městech či průmyslových 

aglomeracích a o vlivu veřejné zeleně, jakoţto významného ekologického činitele. V dnešní 

demokratické společnosti existuje celá řada způsobů jak se můţeme proti zhoršování stavu 

ţivotního prostředí bránit. Od legislativních omezujících nařízení aţ po aktivní přístup 

územních samospráv. Jednou z moţností jak zmírňovat dopady tzv. „prašných dní“ v ulicích 

velkých měst, případně eliminovat mnoţství znečišťujících emisních látek v ovzduší, je 

zvyšovat počet zelených ploch s vegetačními prvky, které kromě celé řady funkcí plní také 

mnohdy izolační charakter. O tom, ţe města stále více překrývají přírodu není asi pochyb, tím 

spíše povaţuji za důleţité, aby té vegetaci, která zůstala „nepovšimnuta“ byla poskytována 

maximálně kvalitní péče, rovněţ tak, aby docházelo na území osídlených průmyslových 

aglomerací k tvorbám nových vegetačních prvků, jenţ mají pro nás pro všechny 

neocenitelnou roli.  

O tom jak zabezpečovat ţádoucí ekologický efekt městské zeleně, jak zkvalitnit řízení její 

údrţby při respektování principů efektivnosti pojednává praktická část diplomové práce.      
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Pro analýzu bylo vybráno centrum města Ostravy – území Městského obvodu Moravské 

Ostravy a Přívozu. Analýza bude srovnávat současné náklady na údrţbu zeleně s návrhem 

úsporných opatření, a to rozhodnutím, zda je pro samosprávu městského obvodu přínosnější                       

a efektivnější zabezpečovat údrţbu vlastní příspěvkovou organizací či outsourcingem 

(dodavatelskými firmami vybraných z výběrových řízení).   
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2 OCHRANA OVZDUŠÍ V  PRŮMYSLOVÝCH AGLOMERACÍCH  

„Co oči nevidí, to srdce nebolí“, praví české přísloví. V případě znečištěného ovzduší to však 

tak úplně neplatí. I kdyţ znečištění není na první pohled tak zcela patrné (kromě některých 

extrémně „vydařených“ zimních dní), rozhodně je nesmíme podceňovat. Jaké jsou tedy hlavní 

faktory, které se nejčastěji podílejí na znečišťování ovzduší? 

Na mnohých místech je to polétavý prach, označující se zkratkou PM (z anglického sousloví 

particulate matter). Číslo značí velikost částic v mikrometrech, takţe PM10 znamená skupinu 

částic menších neţ 10 mikrometrů. Od prachu, který doma stíráme z nábytku, se tento liší 

například vznikem – jeho nejvýznamnějším lidským zdrojem jsou především spalovací 

procesy: v elektrárnách, při tavení rud, kovů, automobilové motory a další. Na drobné částice 

se váţí různé toxické látky, často s karcinogenními a mutagenními účinky. Čím jsou částečky 

prachu menší, tím déle zůstávají zvířené v ovzduší a tím hlouběji pronikají do plic (částice 

menší neţ 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků). Vdechování polétavého prachu 

poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, přispívá k chronickým dýchacím obtíţím. 

Dlouhodobá expozice sniţuje délku ţivota. 

Další nebezpečnou skupinou látek jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), opět 

vznikající zejména v rámci spalovacích procesů. Patří mezi karcinogeny, látky, které 

způsobují či napomáhají rakovinnému bujení buněk. 

Spalováním nevhodných paliv či odpadu se do ovzduší dostávají také jedovaté těţké kovy 

jako arsen či kadmium. Oxidy síry a dusíku, které naši republiku trápily zejména na počátku 

90. let, jsou dnes na mnohem niţší úrovni. Přesto se na některých místech stále významně 

podílí na znečištění ovzduší. Oxid siřičitý, vznikající zejména spalováním uhlí s vysokým 

obsahem síry, intenzivně dráţdí sliznice a dýchací cesty. 

Spalováním odpadů s obsahem plastových výrobků vyrobených z PVC vznikají dioxiny. Pod 

souhrnným názvem dioxiny se skrývají dvě skupiny látek plným názvem polychlorované 

dimenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCDF), které zahrnují 210 

látek, z nichţ se sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské zdraví. Tyto látky jsou 

nebezpečné jiţ ve stopových koncentracích. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození 

imunitního  a nervového systému, ke změnám endokrinního systému a reprodukčních funkcí. 
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Některé studie prokázaly také jejich vliv na sníţení inteligence, sníţení schopnosti soustředění 

a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (I.) 

Jak bylo jiţ v úvodu zmíněno, naše atmosféra v důsledku  lidské činnosti doznala 

z historického vývoje velkých změn zejména tím, ţe obsahuje velké mnoţství cizorodých 

látek vypouštěných do ovzduší, které se pak v určitých mírách negativně projevují na ţivotě 

nás všech. V podstatě se k této problematice nabízejí dvě varianty a to nijak se tímto faktem 

neznepokojovat a pokračovat v nastolených trendech, a nebo, coţ se naštěstí  v posledních 

desetiletích děje, něco s tím s ohledem na budoucnost dalších generací udělat. To „něco“ by 

se dalo definovat jako postupný návrat člověka zpátky k hodnotám přírody, kdy ochrana 

ţivotního prostředí se dostává do popředí nad ekonomickými  zájmy, dochází k šetrnějšímu 

vyuţívání přírodního bohatství a ke krokům zabezpečujícím obnovu přírodních zdrojů. 

Současné legislativy vyspělých zemí tlačí na průmyslové výrobce, aby především:  

 sniţovali své emise na minimum (např. zaváděním nových technologií, omezením 

neefektivní produkce) – dle schválených norem  

 usilovali o zvýšení energetické účinnosti ve svých výrobních procesech (spořit 

energií) 

 upřednostňovali recyklační procesy, ať uţ z plynných, kapalných či pevných odpadů 

 finančně přispívali státu potaţmo obcím na rozvoj ţivotního prostředí (nebo naopak 

subjekty daňově zvýhodnit při investicích do ekologičtějších technologií). 

 

2.1 Základní pojmy 

V oblasti ochrany ovzduší jsou pouţívány dva základní pojmy a to znečišťování a znečištění 

ovzduší. Pro vypouštění neboli vnášení do atmosféry (emisi) látek znečišťujících ovzduší se 

pouţívá pojem znečišťování ovzduší. Tento pojem označuje činnost nebo děj.  

Pojem znečištění ovzduší lze chápat jako přítomnost neboli obsah (imisi) těchto látek 

v ovzduší v takové míře a době trvání, při nichţ se projeví nepříznivé ovlivňování ţivotního 

prostředí. Tento pojem označuje tedy určitý stav, který je důsledkem původního děje.  [1]  

K tomu, abychom lépe porozuměli některým uváděným souvislostem je nutné si vysvětlit 

několik základních pojmů a jejich význam. Za nejklíčovější z nich povaţuji: 
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Ţivotní prostředí – část zemského povrchu resp. krajinné sféry, ve které člověk ţije, kterou 

přetváří při uspokojování svých potřeb a které se přizpůsobuje. Ţivotní prostředí je tvořeno 

přírodním prostředím a společenským (kulturním, socioekonomickým) prostředím, které 

zahrnuje prvky a sloţky vytvořené člověkem. 

 

Ovzduší, atmosféra – plynný obal Země tvořící přibliţně 1 miliontinu zemské hmotnosti, 

sahající od zemského povrchu do výšky 30-40 tis. Km. Ve směru vertikálním se dělí na vrstvy 

základní – troposféra pod 11 km, stratosféra 11-50 km, mezosféra 50-80 km, termosféra 80-

800 km, exosféra nad 800 km atmosféra, a přechodné, které základní vrstvy oddělují  - 

tropopauza, stratopauza, mezopauza, termopauza. Hlavními plyny v atmosféře jsou dusík 

(přes 78%), kyslík (pod 21%), argon (pod 1%) a oxid uhličitý (0,035%), ve stopovém 

mnoţství je obsaţeno mnoho dalších látek. Mezi plyny obsaţené v atmosféře není zpravidla 

zahrnována vodní pára, která se vyskytuje v proměnlivém mnoţství (0,1-4%). 

 

Emise znečišťujících látek – uvolňování polutantů do ovzduší (např. výfukové plyny, oxidy 

uhlíku, popílek, lehký polétavý prach, oxidy dusíku, oxidy síry ….) vznikající nejčastěji 

spalováním 

Imise - emise, která se dostala do styku s ţivotním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, 

vodě či organismech.  V praxi jsou imisemi například těţké kovy nebo jiné znečišťující látky, 

které se ukládají v ţivotním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise 

jsou následkem emisí - koncentrace je stálá a niţší neţ emise; imise se drţí při zemském 

povrchu (ve městech jsou pravidelně monitorovány). Patří do nich také spad = pevné částice 

dopadající na zem. 

Imisní limit – je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách 

hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku. 

 

Ekosystém – základní funkční jednotka v přírodě, sloţitý celek (systém) krajiny, tvořený 

souborem ţivých organismů (ty bývají označovány jako společenstvo neboli cenóza)              

a fyzikálními sloţkami jejich ţivotního prostředí – horniny, půda, ovzduší, voda apod. 

 

Smog – původně označení pro mlhu znečištěnou kouřovými plyny a dalšími částicemi (CO, 

SO2, saze aj.) vznikajícími při spalování uhlí ve městech a průmyslových oblastech. 

V současné době je pod pojmem chápáno silné znečištění ovzduší spojené se sníţenou 

viditelností, hlavně ve velkých městských aglomeracích – tzv. fotochemický smog, v němţ 

některé plynné emise jako oxidy dusíku či uhlovodíky se vlivem slunečního záření mění na 

látky pro organismy toxické – ozon, peroxidy aj.  

 

Kyselý déšť – déšť se zvýšenou kyselostí, tedy sníţenou hodnotou pH. Přirozená kyselost 

dešťových sráţek dosahuje hodnot pH 5,6 – 6 vlivem rozpuštěného CO2, u kyselého deště 

můţe pH dosahovat hodnot 3 – 4 v důsledku rozpouštění oxidů dusíku a síry, uvolňovaných 

do atmosféry prostřednictvím antropogenních emisí. Kyselý déšť negativně ovlivňuje 

jednotlivé sloţky přírodního prostředí (povrchové vody, půdu a vegetaci) a rozrušuje 

technické objekty (např. omítky budov) 

 

Antropogenní činnost – veškeré dění na Zemi, vyvolané činností člověka [2]   

 

Ekologická stabilita – je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími 

činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti funkce 
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Znečišťování ţivotního prostředí – je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do ţivotního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou 

podstatou nebo mnoţstvím cizorodé pro dané prostředí.. 

 

Poškozování ţivotního prostředí – je zhoršování jeho stavu znečišťováním, nebo jinou 

lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. 

 

Ochrana ţivotního prostředí – zahrnuje činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo 

poškozování ţivotního prostředí. Nebo toto znečišťování a poškozování omezuje a odstraňuje. 

Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých sloţek, druhů organismů, nebo konkrétních ekosystémů a 

jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ţivotního prostředí jako celku. [1]   

 

 

2.2 Legislativa ochrany ovzduší v ČR 

Nejdůleţitější legislativou v oblasti ochrany ovzduší na území České republiky je zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který jiţ prošel několika změnami a nařízení 

vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. V současné době 

probíhají na úrovni vlády a Poslanecké sněmovny ČR jednání  o nové podobě zákona o 

ovzduší a to s ohledem na zpřísnění některých podmínek vedoucích ke zlepšení ţivotního 

prostředí (jak u malých a velkých spalovacích zdrojů), změn v oblasti poplatků za 

znečišťování ovzduší či většího posílení pravomocí měst a obcí.  Neméně důleţitým právním 

předpisem je vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví 

seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 

zjišťování mnoţství vypouštěných látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem 

a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.  

K dalším důleţitým prováděcím předpisům k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších úprav patří v současné době: 

- nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé 

látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 

projekcí  

- nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

- nařízení vlády č. 615/2007 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 

spalování odpadu 

- vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 
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znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (změna vyhláškou č. 570/2006 

Sb.) 

- vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu 

stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování 

krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o 

úrovni znečištění ovzduší veřejnosti 

- a další. 

 

2.3 Systém IRZ 

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních 

dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) 

zavázala plnit povinnosti v oblasti ţivotního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů 

vyplývají. Jedná se zejména o shromaţďování a šíření informací o ţivotním prostředí, 

umoţnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a 

přenosů znečišťujících látek. 

Ke splnění závazků bylo nutné doplnit legislativu v České republice o nové právní nástroje, 

které výše uvedené procesy umoţnily. Dne 5. února 2002 byl přijat zákon č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci). 

Zákon č. 76/2002 Sb., který byl později změněn zákonem č. 521/2002 Sb. zaloţil integrovaný 

registr znečišťování ţivotního prostředí (dále jen integrovaný registr znečišťování – IRZ) jako 

veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek. Veřejná přístupnost 

kvalitativně odlišila IRZ od ostatních jiţ provozovaných registrů v oblasti ţivotního prostředí 

a klade daleko větší poţadavky na správu a provoz registru. 

Kompetentními orgány v rámci IRZ jsou Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP), Česká 

inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) a CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí.  

Od roku 2008 upravuje fungování IRZ (v návaznosti na evropské nařízení č. 166/2006/ES) 

samostatný právní předpis – zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí a změně 

některých zákonů, a prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 

znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje poţadované pro ohlašování do integrovaného 

registru znečišťování ţivotního prostředí. Oba právní předpisy v návaznosti na evropské 

http://irz.cenia.cz/irz/new/node/23#aarhuska_umluva
http://irz.cenia.cz/irz/new/node/23#protokol_prtr
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb034-02.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb034-02.pdf
http://irz.cenia.cz/repository/e-prtr_regulace.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb011-08.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb046-08.pdf
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nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek dotváří rozsah 

poţadovaných údajů ohlašovaných do IRZ od ohlašovacího roku 2009. (II.)  

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., pověřilo Ministerstvo ţivotního prostředí také Český 

hydrometeorologický ústav sledováním kvality ovzduší na celém území České republiky. 

Tato „monitorovací“ síť jednotně provozovaná pověřenou organizací MŢP je základním 

článkem sledování kvality ovzduší v ČR. V případě potřeby můţe být tato základní část státní 

monitorovací sítě monitoringu kvality ovzduší vhodně doplňována účelovými sítěmi jiných  

organizací nebo stanicemi provozovanými na úrovni niţších článků státní správy – krajů a 

vybraných obcí.  

Hlavní cíle monitoringu znečištění ovzduší na území České republiky, jejichţ plnění by měla 

státní imisní síť umoţňovat, lze shrnout takto: 

- popis stavu a trendů kvality ovzduší 

- poskytování podkladů pro operativní informace o aktuálním stavu znečištění ovzduší 

pro veřejnost 

- poskytování podkladů pro krátkodobá opatření v situacích se zvýšenou úrovní 

znečištění ovzduší 

- informační podpora státní správě ve vazbě na legislativu v ochraně ovzduší 

- poskytování podkladů pro studium přeshraničních přenosů znečišťujících látek 

- poskytování podkladů pro „kalibraci“ numerických modelů imisních polí 

- poskytování reprezentativních údajů pro mezinárodní výměny dat o kvalitě ovzduší na 

území státu. 

 

Sledování znečišťujících látek ve státní imisní síti je zaměřeno zejména na ty látky, pro které 

jsou stanoveny imisní limity jak pro ochranu lidského zdraví, tak ochranu ekosystémů. Kromě 

těchto látek se dále, v souladu s nařízením vlády č. 597/2006 Sb., předpokládá na vybraných 

lokalitách zjišťování koncentrací jemných suspendovaných částic frakce PM2,5 a jejich 

elementární sloţení a v rámci studia vlivů prekurzorů na vybraných lokalitách i zjišťování 

koncentrací těkavých organických látek VOC. [3]  

 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší rozlišuje zdroje znečišťování na mobilní a 

stacionární. Za mobilní zdroje jsou povaţována vesměs samohybná, pohyblivá a přenosná 

zařízení vybavená spalovacími motory znečišťující ovzduší. Jedná se v podstatě vesměs o 

dopravní prostředky, stavební stroje a zařízení. Za stacionární zdroje znečišťování jsou pak 
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povaţovány zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje  nebo 

můţe znečišťovat ovzduší, případně i plocha na které jsou prováděny práce nebo činnosti, 

které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší. Stacionární zdroje se dělí:  

 

a) dle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie: zvláště velké zdroje, 

velké zdroje, střední zdroje a malé zdroje 

b) dle technického a technologického uspořádání (spalovací zdroje, spalovny 

odpadů a ostatní stacionární zdroje) Rozdělení závisí především na tepelném 

výkonu.  

 

2.4 Faktory ovlivňující kvalitu ovzduší v průmyslových 
oblastech 

Kvalita ovzduší je ovlivňována celou řadou faktorů. Z hlediska jednotlivých aktivit můţeme 

původce znečištění hledat zejména v průmyslové a energetické výrobě, dopravě, zemědělství, 

ale také v domácnostech. K dalším podstatným vlivům patří mj. proudění vzduchu 

v atmosféře a aktuální klimatické podmínky. Zanedbatelné nejsou rovněţ variabilní podmínky 

jednotlivých ročních období. 

Je nezpochybnitelné, ţe kvalita ovzduší v průmyslových aglomeracích závisí také na 

přírodních poměrech území (zejména geomorfologie), dále pak na mnoţství znečišťovatelů a 

vypouštěných znečišťujících látek a jejich kvalitě. Také je nutné si uvědomit, ţe za špatné 

rozptylové podmínky s přítomností škodlivých látek v ovzduší nemohou v dnešní době pouze 

„velcí“ znečišťovatelé, na které je neustále vyvíjen tlak ke sniţování svých emisí a k zavádění 

nových ekologičtějších technologií, jeţ mají být co nejšetrnější k ţivotním prostředí, ale také 

narůstající doprava a vliv „menších“ provozovatelů tzv. lokálních topenišť (vč. vytápění 

domácností). Proto se v současné době stavějí zejména u větších měst silniční obchvaty, které 

mají mj. za cíl odklonit dopravu z větších měst a hustě osídlených obcí. Stát rovněţ usiluje o 

to, aby mnohdy zastaralé kotle v domácnostech byly vyměněny za nové účinnější a především 

ekologičtější. Nástrojem jsou především různé dotační programy (např. projekt Zelená 

úsporám – cílem je především nahradit starší kotle na tuhá paliva na ekologičtější vytápění za 

pouţití biomasy, tepelných čerpadel, solárních kolektorů apod.)  Malé spalovací zdroje 

umístěné v domácnostech sice nemají takovou  působnost jako ostatní velké zdroje, nicméně 

však představují problém především svou koncentrací a přímým umístěním v obydlených 

oblastech (obtěţování kouřem, pachem).  
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Například v regionu Ostravska se projevuje na kvalitě ovzduší více faktorů neţ jen samotná 

průmyslová výroba. Zájmové území Ostravy se nachází v Ostravské pánvi obklopené 

pohořími, přičemţ právě tato poloha způsobuje problémy s pohybem vzduchu. Kopcovitá 

krajina způsobuje, ţe tu jsou v zimě špatné rozptylové podmínky, ve třech na sebe nalepených 

městech navíc ţije a v zimě topí okolo sedmi set tisíc lidí, stejně jako v ostatních českých 

velkoměstech prudce narostlo znečištění z dopravy a k velkým znečišťujícím továrnám 

z regionu se ještě připočítávají provozy v sousedním Polsku. Boj s „jedy“ ve vzduchu 

vyţaduje koordinovaný postup, od omezení dopravy, přes investice do čistého topení 

v domcích i velkých továrnách, aţ po jednání se sousedním Polskem, aby nastavilo limity pro 

znečištění z továren stejně tvrdě jako Česko a majitelé provozů nemohli vyhroţovat, ţe je 

přesunou „za hranice“. [4] 

K nepříznivému vývoji emisí mohou rovněţ přispívat stoupající ceny energií, především 

zemního plynu, které vedou některé provozovatele malých stacionárních zdrojů k přechodu na 

spalování méně kvalitních paliv, v horších případech i paliv nedovolených či dokonce 

komunálních odpadů, které má provozovatel k dispozici zadarmo. V kombinaci s nevhodnými 

geomorfologickými i meteorologickými podmínkami pak mohou takové situace místním 

obyvatelům velmi znepříjemňovat ţivot. Ovlivnění těchto jevů není jednoduché. Kontrola 

spalovacích zdrojů umístěných v rodinných domcích či bytech naráţí na Listinu základních 

práv a svobod, která garantuje nedotknutelnost obydlí. Obce však jisté nástroje v rukou mají. 

Podle zákona mohou  obecně závaznou vyhláškou zakázat spalování méně kvalitních druhů 

paliv na svém území (nap. hnědého uhlí, lignitu, uhelných kalů apod.) a kontrolovat 

přípustnou tmavost kouře u malých zdrojů. [3]  

 

2.5 Smog a prach 

Nejvíce jsou zřejmě veřejností vnímány vyhlášené smogové situace. V podstatě se jedná o 

stav, kdy došlo k mimořádnému znečištění ovzduší zpravidla v oblastech s vysokou 

koncentrací průmyslové výroby. Smogové situace jsou vyhlášeny v okamţiku, kdy úroveň 

znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit. Hodnoty zvláštních 

imisních limitů jsou stanoveny v příloze 1 vyhlášky č. 553/2002 (viz. kapitola 2.2) a to pro 3 

znečišťující látky: oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón. 
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Imisní limity (hodnoty v tabulce č. 1 jsou uváděny v mikrogramech/m
3
, jedná se o aritmetické 

průměry, v závorce je pak uveden maximální počet překročení uvedeného limitu za rok): 

 
Tabulka č. 1- hlavní imisní limity 

Znečišťující látky  1 hodinové 24 hodinové 

SO2 350 125 

NO2 200 - 

PM10 (prach) - 50 (35 x) 

 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, ţe 24 hodinové průměry by měly představovat limitní hodnoty, 

při kterých dané škodlivé látky ještě zdraví neuškodí. Hodinové průměry lépe vystihují trend 

koncentrací znečištění během dne. Denní koncentrace prachu pak označují průměrnou 

hodinovou dávku za celý předchozí den. Přípustné limity úrovně znečištění ovzduší definuje 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

 

V případě vzniku smogové situace zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ukládá 

Ministerstvu ţivotního prostředí (MŢP), krajům a obcím v jejich přenesené působnosti 

zpracovat a vydat regulační řády. Dnes existují 3 stupně regulačních řádů, a to ústřední 

regulační řád zajišťovaný Ministerstvem ţivotního prostředí (prostřednictvím jím zřízené 

právnické osoby – Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)), krajské regulační řády a 

místní regulační řády zajišťované obcemi. Tyto instituce také vyhlašují na základě informací 

ČHMÚ signály upozornění v případě moţnosti vzniku smogové situace, signál regulace a 

signál varování v případě vzniku smogové situace.  

 

Signály upozornění jsou tedy vyhlašovány po překročení hodinového průměru koncentrace ve 

třech po sobě následujících hodinách. Hodnoty znečišťujících látek jsou pro jednotlivá 

vyhlášení stanoveny takto: 

- u signálu upozornění SO2:  250 μg/m
3 

  NO2:  200 μg/m
3 

  ozón: 180 μg/m
3 

  

- u signálu regulace   SO2:  500 μg/m
3  

NO2:  400 μg/m
3  

  - 

- u signálu varování   -   -  ozón: 240 μg/m
3 

  

 

Z provedených odborných analýz a studií vyplývá, ţe úrovně znečištění ovzduší oxidem 

siřičitým a oxidem dusičitým jsou v posledních letech relativně nízké, ve většině případů 

nepřekračují hodnoty imisních limitů a nepřekračují tedy ani hodnoty zvláštních imisních 

limitů. V případě troposférického (přízemního) ozónu dochází ale k vyhlašování signálů 
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upozornění a varování v závislosti na meteorologických podmínkách (intenzita slunečního 

záření, teplota vzduchu). Vzhledem k tomu, ţe tato znečišťující látka nemá konkrétní zdroj 

emisí a vzniká chemickou reakcí prekurzorů v atmosféře, nedochází v případě vyhlášení 

signálů k regulaci konkrétních stacionárních zdrojů znečištění.  

Stále více pozornosti z hlediska kvality ovzduší a vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví je 

v současné době věnováno prachovým částicím především PM10 a PM2,5. Tyto suspendované 

částice patří mezi nejvýznamnější zdravotně rizikové znečišťující látky v ovzduší. Od 1. ledna 

2005 jsou platné imisní limity pro PM10 pro ochranu zdraví lidí (24-hodinový imisní limit pro 

PM10 je 50 µg.m
 -3

). V praxi však dochází k překračování tohoto limitu plošně na území celé 

ČR zejména v oblastech velkých měst a průmyslových aglomeracích. Dost často se poměrně 

stává, ţe uváděná hodnota pro prach je překračována dvoj aţ trojnásobně a to především 

v důsledku špatných rozptylových podmínek, které mají na prachové částice v ovzduší 

zásadní vliv. Rozptylové podmínky se hodnotí buďto jako dobré, mírně nepříznivé                  

a nepříznivé. Určují zejména proudění vzduchu, změny teploty vzduchu v tzv. mezní vrstvě 

atmosféry (do 1500 m)  V současné době připravovaná novela vyhlášky č. 553/2002 Sb. proto 

navrhuje sniţovat krátkodobě vysoké koncentrace PM10 v ovzduší např. prostřednictvím 

regulace zdrojů, které významně přispívají ke zvýšeným koncentrací této znečišťující látky.  

 

Podíl jednotlivých odvětví na znečištění ovzduší částicemi PM10 znázorňuje graf č. 1. Platné 

imisní limity částic frakce PM10  jsou uvedeny v nařízení vlády 597/2006 Sb. Denní imisní 

limit PM10 pro ochranu zdraví lidí je 50 µg.m
-3 

s přípustnou četností překročení 35krát za rok. 
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Graf č.1 : Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10 v roce 

2005 (zdroj ČHMÚ) 
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Na obrázku č. 1 je znázorněna ukázka mapového výstupu z nejvíce zasaţených oblastí ČR 

polétavými prachovými částicemi ke dni 26. 2. 2011. Data byly pouţita z webových stránek 

Českého hydrometeorologického ústavu.  

 
Obrázek č.1  Oblasti ČR podle mnoţství polétavého prachu v ovzduší 

 

Z obrázku je patrné, ţe k překračování limitů prachových části dochází nejvíce v aglomeraci 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Není proto divu, ţe v obou oblastech byla vyhlášena 

smogová situace.  

 

2.6 Hutnictví jako jeden z hlavních zdrojů znečišťování ovzduší 

Za největší znečišťovatele ovzduší jsou právem povaţovány velké podniky zabývající se 

výrobou kovů, včetně jejich dalších mechanických, tepelných a chemických úprav. Na jedné 

straně tyto podniky se významně podílejí na ekonomické vyspělosti země, na druhé straně se 

však potýkají s poţadavky na omezení případně zastavení svých provozů v situacích nad míru 

znečištěného ovzduší. To bývá zpravidla při výrobních procesech znečišťováno vedlejšími 

odpadními produkty, které se vyskytují v pevném, plynném či tekutém stavu.  

 

V oblasti výroby ţeleza se jedná zejména o spaliny s obsahem CO, CO2, SO2, NOx  a částečky 

vsázky včetně tuhých prachových částic. Kromě těchto škodlivých látek obsahují aglomerační 

spaliny také jiné velmi nebezpečné látky např. zinek, olovo, rtuť aj. Mnoţství těchto škodlivin 

vypouštěných do ovzduší závisí hlavně na obsahu odpadních, recyklovaných materiálů 

v aglomerační vsázce. Pro omezení tuhých prachových emisí slouţí především mechanické 

odprašovače nebo elektrostatické odlučovače. V současnosti se zavádí nová technologie 

čištění aglomeračních spalin pomocí textilních filtrů, která je schopna zajistit emise tuhých 
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znečišťujících látek pod 10 mg.m
-3

. Tato technologie je však investičně velmi náročná. [17] 

V oblasti výroby oceli jsou to pak škodlivé látky odvislé od obsahu šrotu ve vsázce, druhu 

paliva, výběru technologie atd. Obecně lze však uvést oxid siřičitý a oxidy dusíku. Ve 

slévárenství jsou to pak plynné emise CO a SO2 ve spalinách kuploven nebo elektrických 

pecí. U výroby neţelezných kovů je to pak celá řada neţelezných kovů ve vzduchu, které 

často působí toxicky. (Pb, Cd, As, Ni ….) 

 

Všechny hutnické závody by měly striktně dodrţovat náročné ekologické poţadavky dle 

evropských norem, rovněţ tak dle platné legislativy státu (viz. kapitola 2.2), včetně úhrady 

stanovených poplatků za znečištění ovzduší. Hlavními orgány kontrolující vypouštění emisí 

z hutnických podniků jsou pak Krajské úřady a Česká inspekce ţivotního prostředí.  

Zjišťování dodrţení specifického či stanoveného obecného emisního limitu u zdrojů střední a 

vyšší kategorie se vesměs zabezpečuje měřením emisí autorizovanou osobou. Výsledky 

naměřené těmito subjekty se obecně nezpochybňují  a jsou vesměs podkladem pro případné 

uloţení pokuty. (v 1. stupni správního řízení ukládá Česká inspekce ţivotního prostředí 

přestoţe nejvýznamnějším prvoinstančním správním orgánem v oblasti ochrany ovzduší jsou 

Krajské úřady). Pokuty se ukládají v nemalém rozmezí od 10 tisíc do 10 miliónů Kč. [3] 

 

2.6.1 Aglomerace Moravskoslezského kraje 

Největšími průmyslovými znečišťovateli Moravskoslezského kraje zůstávají podle dat 

získaných v roce 2009 v Integrovaném registru znečišťování velké průmyslové podniky. 

Přední místa zaujímají zejména hutní společnosti  ArcelorMittal Ostrava (závody: 

koksovna, vysoké pece, ocelárna) a Třinecké ţelezárny (výroba surového ţeleza, 

koksochemická a ocelárenská výroba). Z přehledu získaném na stránkách sdruţení Arnika 

vyplývá, ţe v roce 2009 došlo k poklesu některých škodlivin v ovzduší, například polétavého 

prachu, otázka je však zda-li k tomu nepřispěla ekonomická krize případně zastavení 

některých provozoven či omezení výroby. I přesto se však obyvatelé Moravskoslezského 

kraje, zejména v okolí Ostravska, potýkají se silně znečištěným ovzduší (zejména v zimním 

období) a smogem. Ke dvěma uvedeným hutním společnostem, jakoţto průmyslovým 

znečišťovatelům ovzduší, můţeme zařadit dále: OKK Koksovny a.s.,  EVRAZ Vítkovice 

Steel, a.s., Třebovická elektrárna patřící společnosti Dalkia, chemický závod BorsodChem 

MCHZ s.r.o., Energetika Třinec, a.s.  aj. . V následující tabulce č. 2 jsou pro obecnou 
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představu uvedeny data získaná za rok 2009 o vypouštěném polétavém prachu PM10  od 

největších znečišťovatelů Moravskoslezského kraje. (zdroj sdruţení Arnika, III.) 

 

Tabulka č. 2 – největší znečišťovatelé ovzduší - prachu PM10 v Moravskoslezském kraji v roce 2009 

Poř. Organizace/firma Provozovna Lokalita Mnoţství látek v kg 

1. ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ostrava - Kunčice Ostrava 822 002 

2. Třinecké ţelezárny, a.s. provoz Třinec Třinec 574 697 

3. Eurovia Jakubčovice, s.r.o. 
Kamenolom 

Jakubčovice 
Jakubčovice  153 530 

4. Dalkia Česká republika, a.s. 
Elektrárna 

Třebovice 
Ostrava 90 517 

5. Energetika Třinec, a.s. 
provozy Teplárny a 

Tepelná energetika 
Třinec 62 418 

6. OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda Ostrava 56 922 

Podobné tabulkové srovnání se vyjadřuje i např. u vypouštěných dioxinů, karciogenních látek, 

oxidu uhelnatého, mutagenních látek, skleníkových plynů či plynů způsobujících kyselé 

sráţky. 

Takovéto zveřejňované informace samozřejmě nenechávají občany dotčených územních 

celků lhostejnými. Vznikají tak nově iniciovaná občanská sdruţení, která se snaţí jednak 

tlačit na velké znečišťovatele tak i na veřejnou správu, aby byly sniţovány emise do ovzduší. 

Problém Ostravska je umocněn také tím, ţe na poměrně malém území je znečišťovatelů více,  

a i kdyţ kaţdý z nich plní všeobecné emisní limity, právě koncentrace těchto velkých firem na 

poměrně malém území působí značně negativní dopady na ovzduší. Ukazuje se tak, ţe 

v zájmu čistšího ovzduší je třeba komplexních rozsáhlejších opatření a to nejenom v oblasti 

hutního průmyslu.  
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3 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 

Znečišťující látky se mohou vyskytovat ve všech skupenstvích, ať uţ v kapalné, tuhé či 

plynné fázi. Z hlediska působení na ţivotní prostředí rozlišujeme obecně na látky znečišťující 

ovzduší, vodu, půdu a horninové prostředí. Na ţivé organismy jako jsou ţivočichové, rostliny 

i mikroby v půdě působí tyto látky ve formě imisí (reagují s okolním prostředím).  

Mezi hlavní znečišťující látky ovzduší patří a jsou dlouhodobě sledovány následující látky: 

1. oxid siřičitý SO2; 

2. tuhé látky - emise polétavého prachu; 

3. oxidy dusíku NOx; 

4. oxid uhelnatý CO; oxid uhličitý CO2 

5. uhlovodíky  CxHy  (v poslední době se pro tyto látky uţívá označení těkavé organické 

látky VOC); 
6. NH3. 

Tyto nejvýznamnější znečišťující látky jiţ dlouhodobě mají své zákonem stanovené emisní 

limity, které procházejí určitým vývojem a novelizacemi. Pokud tyto limity budou překročeny 

je průmyslový podnik  povinen realizovat dočasné nebo dlouhodobé opatření nasměrované na 

sníţení emisí (dočasná zástava provozu, výstavba  očistného zařízení, apod.). (IV.) 

Z hlediska chemického sloţení se znečišťující látky rozdělují do skupin podle sloučenin 

jednotlivých prvků – viz. tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3 – Rozdělení znečišťujících látek [1] 

SLOUČENINY ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKA 

Sloučeniny síry 

 anorganické  

 organické  

 oxid siřičitý, oxid sírový, sulfan, sirouhlík 

 merkaptany, dimetylsulfid 

Sloučeniny 
dusíku 

 anorganické 
 
 
 
 organické  

oxid dusnatý, oxid dusičitý, celkový obsah oxidů 
dusíku (NOx), kyselina dusičná, amoniak, 
kyanovodík 

amíny, peroxydusičnany, peroxyacetylnitrát (PAN) 

Sloučeniny 
uhlíku 

 anorganické 
 
 
 organické 

oxid uhelnatý, oxid uhličitý 

uhlovodíky alifatické (benzin), uhlovodíky 
aromatické (benzen, toluen, PAU), alkohol, fenoly a 
další organické sloučeniny 

Sloučeniny 
halogenové 

 anorganické 
 
 organické  

fluór, fluorovodík, chlór, chlorovodík, bróm 

chlórované uhlovodíky (DDT, PCB, freony) 

Ostatní znečišťující látky  sloučeniny a páry kovů (As, Hg, Pb, Cd atd.) 
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3.1 Oxidy síry 

Oxidy síry  (SO2, SO3) – jsou hlavní znečišťující látky v ovzduší co do mnoţství i co do 

účinků na ţivotní prostředí.  Na emisích SO2 se podílejí  především elektrárny a teplárny 

spalující palivo s vysokým obsahem síry (79%), domácí topeniště (7%), technologické 

procesy (11%) a vozidla se vznětovými motory spalující naftu (3%). Oxid siřičitý negativně 

působí na zdraví ţivočichů, zejména na zdraví lidské a na rostlinstvo. SO2 poškozuje 

především dýchací systém. U člověka zvyšuje výskyt akutního a chronického astmatu, 

bronchitid a plicního emfyzému. Oxid sírový vzniká především při spalování vedle oxidu 

siřičitého v mnoţství 1-2% a dále oxidací oxidu siřičitého v ovzduší.  

 

3.2 Oxidy dusíku 

Oxidy dusíku  NOx (NO2,NO) – vyskytují se v atmosféře převáţně v následujících formách: 

NO – oxid dusnatý, NO2  – oxid dusičitý, popř. jako dimer N2O4. Převáţná část NOx pochází 

ze spalování fosilních paliv při vysokých teplotách. Produkce je soustředěna do průmyslových 

center a velkých městských aglomerací, kde koncentrace NOx značně převyšuje průměrnou 

hodnotu naměřenou ve volné krajině. Mezi zdroje NOx patří také výfukové plyny ze 

spalovacích i vznětových motorů. Oxidy dusíku zvyšují oxidační potenciál atmosféry a působí 

nepříznivě na vnitřní orgány lidí. NOx se v krvi váţe na červené krevní barvivo a zhoršuje 

přenos kyslíku z plic do tkáně. Některé náznaky ukazují, ţe oxidy dusíku mají určitou roli při 

vzniku nádorových onemocnění. Ve vyšších koncentracích působí NOx při tvorbě smogů. 

Jedním z nejznámějších sloučenin dusíku je amoniak (NH3). V přírodě se tvoří rozkladem 

bílkovin ve vodě a půdě. Antropogenní emise tvoří hlavně tepelné zpracování uhlí (koksovny) 

a chemický průmysl. V ovzduší se vyskytuje jen v malých mnoţstvích.  

 

3.3 Oxidy uhlíku 

Oxidy uhlíku (CO2, CO) – látky vznikající především při spalování. Oxid uhličitý CO2 

vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem organických látek, působením 

kyselin na horniny, ale zejména při spalování uhlíkatých paliv. Část vyprodukovaného oxidu 

uhličitého se váţe fotosyntézou v rostlinách, část ve světových oceánech. Větší přítomnost 

oxidu uhličitého v atmosféře se nepříznivě projevuje v oteplování Země, v tzv. skleníkovém 

efektu. (1) Ke skleníkovým plynům řadíme nepochybně oxid uhličitý, největším podílem na 

skleníkovém efektu má však vodní pára. 
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Zmírnit expanzi aktivit, které produkují značnou část emisí skleníkových plynů, je obtíţné, 

jelikoţ jsou přímo spjaty s energetikou a výrobou potravin. Podobně je tomu i v jiných 

případech, kdy ke vzniku emisí dochází nepřímo, např. při odlesňování prováděném kvůli 

rozšíření úrodné půdy. Vzniká tedy potřeba vyvinout takové technologické alternativy, jeţ by 

umoţňovaly sníţení oxidu uhličitého, aniţ by musely být omezeny činnosti, které dnes tyto 

emise produkují, protoţe globální sniţování spotřeby se ve stávajících podmínkách a při 

způsobu chování větší části globální společnosti jeví jako neproveditelné. [5]  

 

Dnes představuje „skleníkový efekt“, to znamená zachycení slunečního záření odráţeného 

Zemí a transformovaného určitými sloţkami atmosféry do infračerveného spektra, váţný 

problém. Hlavní z těchto sloţek jsou vodní pára, oxid uhlíku (CO2), metan (CH4), halogenové 

deriváty uhlovodíku (freony), ozón (O3) a oxid dusičitý (N2O). Zvýšené vypouštění těchto 

plynů v industriálních společnostech je asi příčinou zesilování skleníkového efektu, a tedy 

zvyšování průměrné teploty Země, která by nakonec mohla mít tragické důsledky. Za zmínku 

stojí, ţe koncentrace CO2  v atmosféře se od roku 1750, tedy od úplného začátku průmyslové 

éry, zvýšila o třetinu. [6]  

 

Další podstatnou škodlivinou, která se dostává do ovzduší zejména lidskou činností, je oxid 

uhelnatý - CO. Ten vzniká při nedokonalém spalování. Je součástí kouřových a výfukových 

plynů, koksárenského, vysokopecního a generátorového plynu. Určité mnoţství CO přichází 

do ovzduší také z lesních poţárů nebo vulkanické činnosti. V ovzduší přechází CO 

fotochemickou oxidací na oxid uhličitý. Oxidace probíhá poměrně pomalu, poločas se 

odhaduje na několik měsíců aţ několik let. Část CO spotřebují půdní bakterie a další část se 

váţe na porfyrinové sloučeniny v rostlinách [1]  

 

Uhlík je spolu s kyslíkem a vodíkem základním stavebním prvkem organických látek – 

uhlovodíků, a tedy i ţivých těl. Koloběh tohoto hlavního biogenního prvku je jedním 

z klíčovým cyklů podmiňující ţivot na zemi. Je vázán především jako oxid uhličitý  

v atmosféře, v rozpustných uhličitanech ve vodě a také ve formě uhličitanů v mocných 

vrstvách vápenců. Nemalá část je téţ obsaţena  v tělech ţijících organismů (v biomase)            

i v odumřelých tělech v podobě humusu nebo ve fosilních palivech (uhlí, ropa). [7]  
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3.4 Organické látky 

Organické látky (VOC, PAU) – tyto látky se vyskytují v ovzduší jako pestrá řada sloučenin, 

z nichţ mnohé jsou do značné míry nebezpečné pro specifické škodlivé účinky – 

karcinogenní, mutagenní, teratogenní atd. Těkavé organické látky označované mezinárodně 

jako VOC (volatile organic compounds) jsou povaţovány za organické sloučeniny. Jsou jimi 

např. alkany, alkeny, aromáty, alkoholy, aldehydy, etery, aminy aj.  Prchavé organické látky 

jsou obsaţeny anebo vznikají při výrobě řady hromadně uţívaných produktů jakou jsou např. 

rozpouštědla, paliva, barvy a nátěrové hmoty, čistící a kosmetické přípravky atd. Polycyklické 

aromatické uhlovodíky jsou u nás označovány jako PAU. Patří mezi prvé prokázané 

chemické karcinogeny. Do ţivotního prostředí se PAU dostávají při nedokonalém spalování 

v elektrárnách, domácích topeništích, spalovacími motory a při zahřívání a pyrolýze jakékoliv 

organické látky. Významným zdrojem PAU jsou koksovny a některé metalurgické provozy.  

 

3.5 Halogenové sloučeniny 

Předposlední skupinou  naší tabulky tvoří halogenové sloučeniny. Jedná se zejména o fluór, 

chlór, chlorované uhlovodíky (např. polychlórované bifenyly – PCB) a freony. Z hlediska 

působení na ţivotní prostředí patří tyto sloučeniny k nejzávaţnějším a to ať uţ svou toxicitou, 

vysokou odolností rozkladu a kumulací v jednotlivých sloţkách ţivotního prostředí vč. ţivých 

organismů. Tyto vysoce těkavé chlór-fluór-uhlovodíky stoupají především do horních výšek 

naší atmosféry a narušují tak ochrannou ozónovou vrstvu.  

 

3.6 Ostatní znečišťující látky 

Mimo tyto plynné a kapalné znečišťující látky existují dále tuhé znečišťující látky, zejména 

prach. Pod pojmem prach se rozumí velmi malé částice tuhých látek organického či 

anorganického původu, které jsou volně rozptýleny do ovzduší. Mnoţství prachu ve vzduchu 

závisí především na rychlosti větru. Mimo prachové částice rozlišujeme v ovzduší také 

aerosol (různorodá směs pevných nebo kapalných částic v plynu) například: v dýmu jsou 

rozptýleny částice pevných látek a v mlze částice kapalných látek. Povolené limity 

přelétavého prachu jsou v ČR nastaveny na 50 mikrogramů prachových částic na 1 metr 

krychlový vzduchu, přičemţ průměrná hmotnostní koncentrace prachu ve vzduchu na 

venkově se uvádí okolo 20 mikrogramů/m
3
. Stanovený limit polétavého prachu v ovzduší 

bývá často ve velkých městech s průmyslovými podniky překračován, nejvíce pak v zimním 

období, kdy svoje funkce neplní plnohodnotně vegetace.  
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4 VÝZNAM VEGETACE V PRŮMYSLOVÝCH AGLOMERACÍCH 

 
Obecně jsou rostliny základními producenty organické hmoty a tvoří bázi potravního řetězce. 

Bez jejich existence by v podstatě nebyl moţný ţivot ostatních vyšších organismů ani 

člověka. Jednou z ojedinělých vlastností rostlin a stromů je fotosyntéza (opak dýchání CO2).  

Jedná se v podstatě o proces, při kterém dochází k přeměně anorganických látek na organické. 

Podmínkou této reakce je energie získaná ze slunečního záření, oxid uhličitý, voda a zelené 

barvivo obsaţené v chloroplastech. Chloroplasty jsou organely rostlinné buňky obsahující 

barvivo chlorofyl, které je nezbytné pro zahájení fotosyntézy. Fotosyntéza probíhá dle této 

reakce: 

 6CO2+12H2O =C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

Produktem fotosyntézy je glukóza a jako odpadní produkt je do ovzduší uvolňován námi tolik 

potřebný kyslík. Rostlinná říše tak na celé Zemi a zvlášť v oblastech zasaţených průmyslem 

hraje neocenitelnou roli a je třeba proto o ni náleţitě pečovat, respektive usilovat o její 

zachování či obnovu.  

Z obecného hlediska je největší význam přisuzován právě vzrostlým stromům, bez ohledu na 

to, zdali se jedná o venkov či město. Starší stromy jsou lidmi vnímány z celé řady hledisek – 

klimatického, biologického, hygienického,  stabilizačního, protierozního, léčebného. Za velmi 

důleţitou funkci, kromě toho, ţe poskytují úkryt nesčetným druhům ptáků a hmyzu, je 

povaţována jejich funkce estetická a krajinotvorná. Často se v poslední době stává zejména 

ve městech, kde sílí tlak na nové parkovací plochy či novostavby komerčních - obchodních 

objektů, ţe jednotlivé prvky vegetace ustupují investorským zájmům. Mnohdy jsou to aţ  

drastická opatření, která jsou sice kompenzována novými výsadbami, avšak vţdy trvá několik 

let, neţ se původní zeleň plně a funkčně nahradí. To má pochopitelně souvislost s vyšší 

prašností a ve zhoršování kvality ovzduší. Podobné dilema nastává u plánovaných 

rekonstrukcí zeleně v zastavěných územích, kdy se řeší, zda provést jednorázový plošný zásah 

a nebo problém řešit citlivěji např. postupnou obnovou. Ať uţ se jedná o jakékoliv zásahy do 

vzrostlých  stromů  vţdy si  je třeba uvědomit, ţe stromy plní také protiimisní a hygienické 

funkce, ke kterým patří zejména: 

- tvorba O2  

- snižování prašnosti (závislost na kvalitě listů, nejúčinnější jsou celookrajné nelepkavé 

„nechlupaté“ listy) 

- snižování hlučnosti  
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- fytoncidní účinky (produkce látek ničících patogenní mikroorganismy, hlavně 

jehličnaté dřeviny) 

- léčebné a estetické účinky 

- zdroj potravy pro ptáky a drobné savce (plodonosné dřeviny) 

- ochran půdy před erozí (zejména kořenový systém dřevin a zatravněné plochy). 

Orgány místních samospráv, zvlášť v průmyslových aglomeracích, by tak měly usilovat 

především o rozvoj  a kvalitní péči stávající zeleně, neboť ta jednoznačně přispívá ke 

kvalitnějšímu ţivotu nás všech. Je jasné, ţe se nejedná o malé a jednorázové investice, 

nicméně tento směr zcela jistě povede ke zvyšování obyvatelnosti našich sídel a tím pádem i 

v určité finanční návratnosti do obecních rozpočtů. Jde přece také o to, zachovat přírodu 

budoucím generacím. Současnost je především charakterizována pozvolným zánikem městské 

pospolitosti, zábavních spolků a trávení volného času ve městech, stále více obtěţovaných 

rostoucí dopravou, hlukem, ruchem a exhalacemi. Bydlení a odpočinek se přesouvá 

individuelně na venkov a do volné přírody. [8] Je tak nejvyšší čas k navrácení se 

k „šetrnějšímu“ obhospodařování zeleně ve městech. 

Dle Herčíka [1] připadá v ČR prŧměrně 18 m
2
 zeleně na jednoho obyvatele města. 

Zároveň se doporučuje aby poměr stavební plochy k výměře zeleně byla 4:3. Dle mého 

zjištění připadá na jednoho obyvatele centrálního městského obvodu Ostravy - 

Moravské Ostravy a Přívozu cca  2,2 m
2
 zeleně, coţ je hluboko pod prŧměr ČR. Bohuţel 

moţnosti jak navýšit plochy se zelení v centru města Ostravy jsou spíše minimální, za 

hlavní problémy lze povaţovat majetkové vlastnictví k pozemkŧm, prostorové moţnosti 

s ohledem na zabudované inţenýrské sítě či stále se rozšiřující dopravní infrastrukturu. 

Jedinými moţnostmi tak zŧstává  maximální péče o stávající zeleň, posilování vegetací 

v parcích a sadech, vhodně a citlivě obnovovat uliční alejové stromořadí či provádět 

výsadby zeleně do hustě obydlených panelových sídlišť. O tom, kolik takováto sluţba 

obce směrem k jejím občanŧm stojí, a zda-li  je moţné nastavené kritéria zlepšit směrem 

k lepší kvalitě, větší ekologičtější efektivnosti a úspoře nákladŧ pojednává praktická část 

této diplomové práce. 

Rezistence rostlin proti vlivu imisí je různá a je druhově specifická. Uplatňuje se při ní nejen 

ekologická konstituce rostliny, ale téţ vlastnosti stanoviště, na němţ rostlina roste. Intenzita 

působení imisí na rostliny je vysoká především tehdy, kdyţ: 

 stanoviště rostliny je v blízkosti zdroje emisí 

 stanoviště leţí ve směru převládajících větrů od zdroje 
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 stanoviště je umístěno v krajinné depresi (v uzavřeném údolí), kde dochází ke 

kumulaci emisí 

 doba, po kterou imise na rostlinu působí, je relativně dlouhá.  

Tuhé imise působí na rostliny dvojím způsobem: 

1) fyzikálním pŧsobením. Popílek a prachové částice pokrývají většinou povrch listů 

v takové vrstvě, ţe průduchy na listech jsou překryty, nebo i ucpány. Touto depozicí 

tuhých imisí je zcela mechanicky zabráněno difúzí plynů do listů a z listů. To má za 

následek sníţení všech funkčních pochodů rostlin, při nichţ je nutná výměna plynů: 

fotosyntézy, transpirace (výdej vody povrchem listu), dýchání. 

2) chemickým pŧsobením. Při ovlhčení tuhých imisí deponovaných na povrchu rostlin 

(např. deštěm nebo rosou) se rozpouštějí jejich rozpustné sloţky a pronikají do pletiv 

rostlin, kde mohou hluboce ovlivnit metabolické reakce přímo chemicky. Působí zde 

většinou výrazně toxicky, mohou např. rozrušovat chlorofyl v listech, a tím sniţovat 

fotosyntézu rostlin.  

Plynné imise mohou působit na rostliny buď bezprostředně – vnikají jako plyny do listových 

pletiv, kde přímo ovlivňují metabolické pochody rostlin – nebo jsou přijímány kořeny z půdy, 

kam se dostávají rozpouštěny v dešťových sráţkách. Zdá se, ţe toxicita plynných imisí působí 

především na regulaci výměny plynů, porušuje funkce průduchů. Působení plynných imisí je 

tím větší, čím snadněji pronikají otevřenými průduchy do vnitrobuněčných prostor. Proto 

v období vlhka, kdy bývají průduchy otevřeny, a je tedy jimi umoţněna difúze plynů do listů, 

působí plynné imise intenzivněji neţ v období sucha a tepla, kdy rostlina má průduchy 

většinou uzavřeny nebo přivřeny. [1]  

 

4.1 Koloběh oxidu uhličitého s vlivem na rostlinou říši 

Jak jiţ bylo uvedeno oxid uhličitý je látka, která je mnohonásobně spojena s naším ţivotem, 

to zejména účastí v následujících procesech: 

1. Rostliny – od nepatrných vodních sinic či řas až po robustní kmeny staletých stromů – 

vytvářejí svou biomasu především z  CO2. Téměř celou polovinu hmoty rostlin tvoří 

uhlík. 

2. Člověk získává stavební látky svého těla i energii pro svou činnost z potravy. Její část 

však musí být v těle chemicky přeměněna, přičemž se uvolňuje CO2, který 

vydechujeme. 
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3. Dýchá nejen člověk, ale všechny organismy včetně rostlin. Také tzv. půdní dýchání je 

důsledkem činnosti půdních mikroorganismů. 

4. Ohříváme se, svítíme, necháme se vozit auty nebo letadly. To všechno vyžaduje, 

abychom nejdříve spálili dřevo, uhlí, ropu nebo zemní plyn. Při tomto spalování se do 

ovzduší uvolňuje oxid uhličitý.  

5. Oxid uhličitý je v atmosféře a společně s ostatními skleníkovými plyny udržuje 

průměrnou teplotu na povrchu Země kolem 15 °C. Bez těchto plynů by voda na Zemi 

zamrzla a život v současné podobě by nebyl možný. (9) 

 

Do přirozeného koloběhu uhlíku zasahuje i člověk. Mezi hlavní vlivy patří především 

spalování fosilních paliv, coţ představuje velmi rychlé uvolňování uhlíku, který byl postupně 

nahromaděn za miliony aţ desítky miliónů let. Dalším faktorem je i odlesňování a obdělávání 

půdy. Při těchto činnostech se uvolňuje značné mnoţství volného CO2. [7] Je prokazatelné, ţe 

zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře, kterou není Země schopna „recyklovat“ (např. 

zelenými rostlinami), působí nepříznivě na rovnováhu klimatického systému. K zvyšování 

podílu oxidu uhlíku v ovzduší přispívá v dnešní době narůstající průmyslová výroba, jejichţ 

zástupci mnohdy usilují o co nejvyšší zisky na rozdíl od snahy minimálně svou činností 

zatěţovat okolní ţivotní prostředí. 

 

4.2 Opatření na snižování škodlivých emisí 

Je evidentní ţe sníţení emisí CO2 můţe být dosaţeno takto: 

- Omezením spalování fosilních paliv a adekvátním poklesem spotřeby energie, tedy i 

určitým poklesem ţivotní úrovně. 

- Sníţením spalování fosilních paliv lepším vyuţitím energie na všech místech její 

spotřeby, zejména v průmyslovém a energetickém odvětví. Účinnost vyuţití udává 

poměr mezi výkonem a příkonem. S daným příkonem lze v mnoha případech velmi 

dobře zvyšovat výkon (spotřeba benzinu na 100 ks, spotřeba koksu na výrobu tuny 

ţeleza atd.).  Na počátku zavádění nové technologie bývá účinnost obvykle nízká, ale 

s jejím postupným zdokonalováním, jehoţ smyslem je mnohdy nejen lepší, ale také 

energeticky úspornější výrobek (kotle na vytápění), se účinnost i několikanásobně 

zvýší. Není sporu o tom, ţe vědecký a technický pokrok zde v tomto směru působí 

soustavně. [10] 

 

Například v nedávné době na trh zaváděné úsporné (kompaktní) zářivky zajišťují stejné 

osvětlení avšak při pětinové spotřebě elektrické energie. (otázkou je zvýšena spotřeba energie 

při jejich výrobě a přítomnost rtuti). 
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S narůstajícím počtem obyvatel naší planety však dochází k úbytku zelených ploch, a to 

zejména na úkor budování nových měst, sídlišť, komunikací, letišť, průmyslových areálů, 

rekreačních oblastí apod. Tím, ţe dochází k odstraňování přirozených porostů v kterých jsou 

obsaţeny uhlíkaté sloţky, dochází zároveň k uvolňování většího mnoţství CO2 do ovzduší 

(spalováním) a zároveň k menší produkci kyslíku. Mezi největší zdroje CO2 na světě patří 

produkce elektřiny a spalování fosilních paliv (zejména ropných produktů). Neméně důleţité 

je také omezení  kácení lesních porostů. Osobně se domnívám, ţe např. trh s elektrickou 

energií bude v budoucnu nahrazen jadernou energií (za předpokladu vyřešení radioaktivního 

znečišťování a odpadu), neboť ta dokáţe nahradit fosilní paliva. V současné době však k této 

alternativě nemá mnoho lidí vzhledem k zvýšenému riziku důvěru, rovněţ je více finančně 

nákladná. Dalšími alternativními zdroji energie pro průmysl a domácnosti, vyjma jaderné 

energie a energie z uhlovodíků, jsou solární, vodní či větrné zdroje – ty jsou však vázány 

vhodným místem a prostorem a zpravidla mívají pouze lokální přínos.  Uţ dnes však okolo 

nás můţeme pozorovat narůstající trend, kdy se na trhu zvyšuje určité procento energie 

získané z obnovitelných zdrojů. To sice přináší vyšší vstupní náklady a další problémy, avšak 

na straně druhé přispívá tento trend k sniţování škodlivých emisí do atmosféry.  

Jak jiţ bylo v předchozích kapitolách uvedeno v ovzduší se vyskytují kromě sloučenin oxidu 

uhličitého i další znečišťující látky jako oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prachové částice, olovo, 

výfukové plyny a z průmyslu pak emise oxidu siřičitého. (při spalování síry). Např. pro 

sniţování emisí SO2 byly administrativně nastaveny emisní limity jak pro tuhá, kapalná a 

pevná paliva, které musely průmysloví producenti přijmout, jinak by jim hrozilo úplné 

uzavření. (např. emisní limit u SO2 činí 400 mg/m
3
 spalin) Byli tak donuceni k investování 

nemalých finančních prostředků do odsiřovacích a jiných  zařízení, které však po instalacích 

měla pozitivní dopady na ovzduší a celkové ţivotní prostředí. Zařízením, která slouţí pro 

zachytávání emisí znečišťujících látek říkáme odlučovací zařízení. Ty se člení na: 

- zařízení odlučující tuhé látky – odprašovače a odlučovače 

- zařízení redukující plynné látky 

- zařízení odlučující kapky tekutin 

- kombinovaná zařízení, které redukují tuhé i plynné látky současně. 

 

Z logiky věci vyplývá, ţe u emisí je velmi jednoduché určit provozovatele zdroje a srovnat 

tak naměřené hodnoty emisí s emisním limitem. Oproti tomu imise lze stanovit měřením či 

matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek z různých zdrojů případně 
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odborným odhadem. Velmi obtíţně se však určuje zdroj, který se přímo podílí na jejich 

celkové výši. Jedním z řešením tohoto úskalí se jeví stanovení tzv. lokálních emisních stropů 

pro jednotlivé zdroje nebo skupiny zdrojů podílejících se na znečišťování ovzduší. Ne jinak 

by to mohlo být i u prachu. Mimo prachové částice (tuhé látky rozptýlené v ovzduší) 

rozlišujeme v ovzduší tzv. aerosol (různorodá směs pevných nebo kapalných částic v plynu) 

například: v dýmu jsou rozptýleny částice pevných látek a v mlze částice kapalných látek.   

 

K hlavním zásadám ochrany ţivotního prostředí  patří skutečnost, ţe území a v něm nastavené 

ekosystémy nesmí být zatěţováno lidskou činností nad míru únosného zatíţení. Z toho 

pochopitelně vyplývají i mnohé povinnosti jako např.  

- předcházet znečišťování  a poškozování ţivotního prostředí přímo u zdrojů, snaţit se o 

minimalizování veškerých nepříznivých důsledků své činnosti na ţivotní prostředí 

- před zahájením činností, které by mohly negativně působit na okolí, nejprve zhodnotit 

vlivy na ţivotní prostředí, rovněţ tak zabezpečit procesy tak, aby splňovaly podmínky 

ochrany ţivotního prostředí 

- kaţdý kdo do jisté míry znečišťuje ţivotní prostředí je povinen také na vlastní náklady 

sledovat toto působení, znát jeho důsledky a poskytovat o tom informace 

- přijímat nezbytná opatření k odvrácení určitých hrozeb směrem k ţivotnímu prostředí  

případně ke zmírňování následků. 

 

4.3 Shrnutí 

Za hlavní příčiny mající vliv na kvalitu ovzduší lze povaţovat především: 

- velké průmyslové zdroje, respektive jejich vysoká koncentrace na malém území 

- narůstající počet motorových vozidel  

- vzrůstající mnoţství kamionové přepravy 

- chybějící komunikační obchvaty měst a obcí 

- lokální zdroje - velké mnoţství kategorie malých zdrojů znečišťování ovzduší 

(spalování paliv v domácnostech, v sektoru sluţeb a obchodu, nárůst energie) 

- nedostatek finančních prostředků … 

 

Problémy v oblasti ţivotního prostředí související s výrobou a vyuţíváním energie se 

projevují v mnoha formách: mohou to být dopady lokální, regionální či celosvětové, 

s důsledky bezprostředními nebo rozloţenými v čase, někdy (relativně) přímé, jindy sloţitě 
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zprostředkované. Rozvoj elektrifikace a plynofikace podstatně zredukoval mnoţství zplodin 

ze spalování uhlí v domácnostech i podnicích a zpřísnění norem a rozvoj hromadné městské 

dopravy zase omezily nárůst objemu výfukových plynů.  

 

Negativní důsledky znečišťování prostředí na regionální úrovni (tj. ovlivňující území               

o rozloze několika desítek či maximálně stovek tisíc kilometrů čtverečních) se projevily 

teprve s určitým časovým odstupem a na zdánlivě nečekaných místech. V šedesátých letech 

byla prakticky jediným „preventivním“ opatřením proti lokálnímu znečišťování 

pocházejícímu z velkých průmyslových zařízení výstavba co nejvyšších komínů. 

V sedmdesátých letech se však zřetelně prokázaly negativní  vlivy tzv. kyselých dešťů. 

Zainteresované země proto urychleně přijaly nezbytná opatření ke sníţení emisí SO2 a NOx  

pocházejících především z tepelných elektráren spalujících uhlí či mazut. [11]  Investicemi do 

ekologičtějších zařízení na jedné straně došlo ke zdraţení energie ale zároveň také k sníţení 

emisí obou znečišťujících látek.  

 

Ochrana ovzduší je v ČR zaloţena na kombinaci administrativního přístupu (emisní limity)     

a poplatkového systému. Poplatky za vypouštění znečišťujících látek do ovzduší byly do 

praxe zavedeny jiţ v roce 1967, plátci poplatků jsou provozovatelé velkých, středních             

a malých zdrojů znečištění. U většiny provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší jsou poplatky 

jako poloţka podnikových nákladů relativně velmi nízké. Tento ekonomický nástroj neplní 

v odpovídající míře svou  internalizační funkci a nestimuluje dostatečně ekonomické subjekty 

ke sníţení úrovně znečištění. [12] Vzhledem k tomu, ţe výnosy z poplatků slouţí také jako 

dodatečný zdroj financování opatření na ochranu ţivotního prostředí jeví se jako vhodné tento 

poplatkový systém státem navýšit. 

 

Je velmi důleţité, jak budeme my a další naše generace ţít, v jakém prostředí a za jakých 

podmínek. Jak jiţ bylo uvedeno, atmosféra a tedy ovzduší ve kterém se pohybujeme, je přímo 

či nepřímo ovlivňováno lidskou činností. Proto je velmi nutné studovat dopady naší činnosti 

na přírodu včetně klimatického systému a hledat takové způsoby hospodaření, které by 

omezovaly vypouštění škodlivin do ţivotního prostředí, neboť je jiţ prokázáno, jak  vysoké 

koncentrace znečišťujících látek vyvolávají u lidí váţné zdravotní problémy. A nespoléhat se 

jenom na to, ţe příroda si pomůţe sama.  
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5 ZELEŇ JAKO OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA 
ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY 

 
Nezastupitelnou úlohu ve zlepšování kvality ovzduší ve městě Ostrava plní městská zeleň, 

která působí také jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Zeleň ve městě vytváří 

kyslík, zvlhčuje a ochlazuje vzduch v letních měsících, hubí choroboplodné mikroorganismy, 

zachycuje přízemní ozón, jemné prachové částice, oxid uhličitý, oxidy síry i dusíku a mnoho 

dalších škodlivin. Veřejná zeleň v Ostravě je rozdělena do několika funkčních typů, z nichţ 

nejdominantnější je zeleň u obytných souborů. Zastoupení nejhodnotnějších funkčních typů tj. 

sadů, parků a parkově upravených ploch je rovněţ poměrně vysoké.   

 

V praktické části diplomové práce je uváděn návrh racionalizace systému řízení údrţby 

veřejné zeleně v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to jak z hlediska ekonomické 

efektivnosti, tak z hlediska ekologické účinnosti.  

 

5.1 Charakteristika centrálního městského obvodu 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz měl k 31. prosinci 2010  41 369 obyvatel. 

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

majetkové vlastnické vztahy). Obvod ve své samostatné působnosti pak zajišťuje údrţbu 

zeleně na 184,76 ha, na kterých se nachází určitým způsobem udrţované funkční typy zeleně. 

Funkční typy městské zeleně v tomto obvodu lze rozdělit do dvou podkategorií: 

 

a) plochy, na kterých plní zeleň hlavní funkci  

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

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

základ rozvojových os. Jedná se zejména o: parky, parkově upravené plochy, sady, 

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

hřbitovy. 

 

b) plochy, na kterých plní zeleň doplňkovou funkci  

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

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

doprovází nebo doplňují. Podstatným rysem ploch v doplňkové funkci je skutečnost, ţe jejich 

rozvoj určuje intenzita hlavní funkce: např. intenzita dopravy, intenzita zastavění, apod. (V.) 
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Zde patří především 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. 

 

Veřejná zeleň, o kterou pečuje městský obvod, zabírá 13,7 % jeho svěřeného území. Správa 

veřejné zeleně byla organizačním řádem úřadu městského obvodu svěřena do činnosti odboru 

investic a místního hospodářství, který je jedním z osmi odborů působících na tomto 

centrálním obvodě. V této organizační sloţce pracuje 14 zaměstnanců, celkový počet 

zaměstnanců tohoto úřadu je 220. 

 

Není pochyb o tom, ţe jednou z prioritních funkcí územní samosprávy je zabezpečovat pro 

obyvatelstvo na svém území celou řadu veřejných statků, kam spadá charakterem mj. také  

veřejná zeleň a její údrţba.  Jedná se v podstatě o sluţbu, z které plyne uţitek všem bez 

rozdílu, její zpoplatnění není tak moţné. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jiţ od 

svého vzniku v roce 1990 zajišťuje údrţbu zeleně jako veřejného statku jednak 

prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace a jednak pomocí soukromého sektoru 

(dodavatelů) a to na základě výběrových řízení. Dodavatelé se zpravidla po uplynutí sjednané 

doby stanovené ve smlouvách mění, stejně jako některé dílčí podmínky provádění prací na 

zeleni. Oba tyto procesy jsou uskutečňovány v rámci svěřených pravomocí tzv. samostatné 

působnosti obce.  

 

Při počínání samosprávy by mělo být samozřejmostí, aby tato sluţba byla poskytována co 

nejlépe. Při úvahách jak tuto veřejnou sluţbu řídit a organizovat by samospráva měla 

vycházet ze zcela zásadního předpokladu a to, ţe povinnosti vůči veřejnosti (nejenom 

občanům městské části) jsou nadřazeny zájmu samosprávy jakoţto vlastníka majetku a 

zaměstnavatele personálu. Bohuţel se často v praxi setkáváme s pravým opakem (určité 

sladění zájmů). 

 

Na obrázku č. 2 je vidět poloha městského obvodu v rámci celého území města Ostravy, 

přičemţ část 1 je území Moravské Ostravy a část 2 Přívoz. 
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5.2 Organizace zabezpečování údržby veřejné zeleně úřadem 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

zásadních změn.  V prvé řadě bylo nutné a ţádoucí vyčlenit při dlouhodobějším plánování 

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

hospodářství v ČR narostly podnikatelské aktivity a s tím spojené poţadavky na odkoupení 

pozemků. Výstavba nových objektů, ať uţ hypermarketů,  nových obytných domů či 

komerčních objektů, na jedné straně částečně vedlo k sníţení výměr „zelených“ ploch, na 

straně druhé však bylo kompenzováno tvorbou nových parků a vysázením zeleně nové, 

převáţně mladých a perspektivnějších stromů. Příkladem je fakt, ţe  parkoviště u nově 

budovaných marketů jsou většinou osazovány novými stromy, které nahrazují způsobenou 

ekologickou újmu a hrají významnou roli v městském prostředí. 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 jsou ony samy, kdo nese za 

současný stav odpovědnost. Začaly 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 převáţně nahrazovaly dřeviny staré a méně perspektivní.  

 

Údrţba veřejné zeleně v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je na období let 2008-

2011 zajišťována 2 podnikatelskými subjekty (externími subjekty) a vlastní příspěvkovou 

Obrázek č. 2 – Vyznačení hranic obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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organizací Technických sluţeb Moravská Ostrava (dále jen TS MOaP), která byla zřízena 

městským obvodem pro zabezpečování smíšených veřejných statků. Dodavatelé byli vybráni 

jako nejvhodnější z realizovaného výběrového řízení podle stanovených kritérií. Příspěvková 

organizace TS MOaP 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. K hlavním činnostem organizace patří především kompletní 

údrţba zeleně ve vymezeném území, čistota městského obvodu, zimní údrţba komunikací. 

K vedlejším činnostem pak patří provozování některých parkovišť, provoz veřejných WC či 

údrţba a opravy místních komunikací. 

 

Tato příspěvková organizace hospodaří samostatně podle svého rozpočtu. Příjmy ze svých 

činností (např. příjmy z pronájmu parkovišť, provozování veřejných WC) kryje financování 

svých výdajů. Poněvadţ však zabezpečuje veřejné statky na neziskovém principu, uţivatelské 

poplatky nepokrývají ekonomicky nutnou výši nákladů, nejsou finančně soběstačné. Proto 

dostává z rozpočtu zřizovatele ke své činnosti finanční prostředky ve formě příspěvků:  

 příspěvek na provoz, který je určen k doplnění chybějících zdrojů na financování 

běţných (neinvestičních) potřeb, včetně oprav a údrţby zeleně. Měl by být poskytován 

zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria. 

 příspěvek na investice (typ investiční dotace). [13] 

 

Vzhledem k tomu, ţe tato příspěvková organizace nemohla především z kapacitních důvodů 

zabezpečovat údrţbu zeleně  na celém území městského obvodu,  vyhlašoval městský obvod 

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

místa samotného plnění. Ne jinak tomu byla i na roky 2008–2011. Pro potřeby údrţby zeleně 

byl tak městský obvod rozdělen na 5 základních částí (1-5), v kterých je prováděna v souladu 

se stanovenými podmínkami z výběrového řízení poţadovaná péče o zeleň. Rozdělení obvodu 

z hlediska zajišťování údrţby 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 TS MOaP) 
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Údrţba zeleně je dodavatelskými firmami uskutečňována tzv. brutto způsobem financování, 

viz. obrázek č. 3.  

 

 

Obrázek č. 3 – schéma brutto způsobu financování (zdroj 14) 

 

Z obrázku č. 3 je patrné, ţe městský obvod získává pro své činnosti finanční prostředky 

v podobě uţivatelských poplatků – daňových a nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, 

z fondů vytvořených vlastní činností, z výsledků hospodaření z let minulých, přijatých 

transferů. Uţivatele pak lze chápat jako občany tohoto městského obvodu a jeho návštěvníky. 

 

Rozhodování o externím zajišťování údrţby veřejné zeleně na základě smlouvy nebo koncese 

prostřednictvím zakázek u soukromého sektoru, nebo prostřednictvím příspěvkové organizace 

ve vlastnictví obce, vznáší také otázky o vnitřním fungování obecní rady, zastupitelstva a 

obecního úřadu. Jsou to právě tyto orgány, které musí rozhodnout o typu, úrovni a standardu 

sluţby, které se od pověřené organizace očekává. Zpravidla se jedná o politická rozhodnutí, 

avšak volení zástupci by měli pečlivě zváţit jednotlivé moţnosti. Odborný personál, který je 

zodpovědný za správu veřejné zeleně musí mít moţnost vyjádřit  svůj názor a také poradit. 

Obecní úřad a odpovědní zaměstnanci musí být natolik odborně  kvalifikovaní, aby správně 

specifikovali normy a úroveň výkonŧ, monitorovali tyto výkony a případně dotovali 

provozovatele sluţeb v souladu se stanovenými cíli.  

 

Vyuţití soukromých organizací pro zajištění veřejných sluţeb má jednu významnou výhodu: 

pokud obec poskytuje sluţbu prostřednictvím své vlastní organizace, ocitá se v konfliktu mezi 

svou povinností poskytovat občanům veřejné sluţby uspokojivé úrovně za přiměřenou cenu a 

svými zájmy jakoţto vlastníka majetku a (přímého či nepřímého) zaměstnavatele. Tomuto 

  Uţivatelské   

poplatky 

 

Platby za odkup 

 

Faktury 

Poţadavky  

Podnik zajišťující 

veřejné statky a 

sluţby 

Uţivatelé 

Obec nebo kraj 

ROZPOČET 
 

P V 



Systém řízení údrţby veřejné zeleně v městské zástavbě průmyslové aglomerace 

2011  32 

střetu zájmů se lze vyhnout jedině tehdy, pokud sluţby poskytují externí organizace a obecní 

úřad omezuje svou roli na regulativní a monitorovací. [14] Zde ovšem je nutné zdůraznit, ţe 

pokud obec bude při posuzování kvality „měřit všem stejným metrem“, neměl by to být aţ 

takový problém. Je však logické, ţe dopady budou u soukromých firem a vlastní organizace 

jiné – zatímco u soukromých firem se bude jednat o tendenci sníţit náklady (fakturované 

částky) za nekvalitní práci při údrţbě zeleně, u vlastní organizace pak to můţe být např. 

odnětím určitých ploch (lokalit) z údrţby.  

 

5.2.1 Péče o stávající zeleň a její financování 

Doposud jsem pouze zmiňoval obecný pojem údrţba zeleně, nutno však pro úplnost říci, ţe 

se vlastně jedná o harmonizovaný systém prací na pozemcích ve vlastnictví města Ostravy, 

které se nacházejí volně přístupné na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Součástí těchto prací není jenom péče o zeleň – ošetřování trávníkových ploch (včetně úklidu 

od různých nečistot jako např. sklo, plasty, papíry apod.), stromů a keřů, ale také údrţba 

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

nacházejících se na veřejných prostranstvích. To vše spadá do údrţby zeleně. Tento současný 

model byl navrţen zejména z finančních důvodů, kdy skloubení těchto činností mělo vést k 

úsporám finančních prostředků. Lze říci, ţe takto pojatý „komplexnější“ systém provádění 

údrţby zeleně v městském obvodu je prováděn paušálně, tzn. ţe není přesně stanoveno kdy 

se má co dělat, ale naopak v jakém stavu se má zeleň a další svěřené prvky v průběhu celého 

smluvního období nacházet. A tady dochází ke ztrátám kvality sluţby a její efektivnosti. 

Podmínky prací byly při zadání pojaty jako příliš komplexní, kdy se po odborných 

zahradnických firmách poţadovala i jakási kaţdodenní součinnost při zajišťování čistoty 

městského obvodu. Toto rozhodnutí lze povaţovat za nešťastné, neboť přemíra poţadavků 

daných ve výběrovém řízení spěje ke zhoršování kvality sluţby jako celku především na úkor 

zeleně. Spíše jsem zastáncem toho, aby firmy se věnovaly čistě práci na zeleni a ne pořádkové 

činnosti. Zvlášť v době, kdy lze získat na tuto činnosti poměrně lacinou pracovní sílu z Úřadu 

práce – formou odvádění veřejných sluţeb zajišťující nezaměstnaným plnou výši sociálních 

dávek. 
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5.2.2 Současný systém řízení údrţby zeleně, kritéria výběru dodavatelŧ 

Údrţbu veřejné zeleně nacházející se na plochách o výměře cca 185 ha zajišťují dvě vybrané 

soukromé (spravují části 1-4) firmy a příspěvková organizace Technické sluţby Moravská 

Ostrava (spravuje část 5). Obě 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 k podání 

nabídek neomezenému počtu zájemců a k prokázání splnění kvalifikace. Tento způsob 

v podstatě umoţňoval podat nabídky širokému soukromému sektoru působícího v této oblasti 

podnikání, zároveň byl jeho výsledkem zjištění nejniţších nabídkových cen. Vzhledem ke 

znalostem místních poměrů se předpokládalo a posléze i potvrdilo, ţe uchazečů o tento druh 

veřejné zakázky bude více – trh předem zaručoval dostatek soukromých organizací ochotných 

a schopných tuto veřejnou sluţbu poskytovat.  

 

Hlavním hodnotícím kritériem při výběru dodavatelů na údrţbu veřejné zeleně pro části 1-4 

byla ekonomická výhodnost nabídky, tzn. nejniţší nabídková cena. Kritéria výběru byla 

nastavena takto:  

 - nabídkové ceny (váha 85%) 

 - výše smluvních pokut (váha 10%) 

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

 

Z výběrového řízení tak vzešly dva nejúspěšnější uchazeči s nejniţšími cenami, nabídku 

podalo celkem 23 zájemců. Zde se ale nabízí úvaha, zda-li zeleň nacházející se v oblasti 

městského obvodu označené částí 5, jejíţ údrţba byla na roky 2008-2011 svěřena příspěvkové 

organizaci TS MOaP, nemohla přece jen být zajišťována „levněji“ externím subjektem,. Na 

tuto otázku však v této chvíli nelze zcela jednoznačně odpovědět, neboť na část 5 nebylo 

uskutečněno výběrové řízení - není tak moţné poskytnutý příspěvek na provoz porovnat 

s cenovými nabídkami případných uchazečů na část 5. Přestoţe jsou specifické rozdíly mezi 

zabezpečováním údrţby v částech 1-5, lze však porovnat náklady údrţby zeleně u dodavatelů 

působících v částech 1-4 s provozními příspěvky TS MOaP na údrţbu zeleně v části 5 a to 

nejlépe v jednotkových nákladech, tj. např. nákladech na komplexní údrţbu 1m
2
 veřejné 

zeleně, podrobněji pak dále  na náklady na 1 m
2
 trávníkové plochy, 1 m

2 
keřové plochy atd.  
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5.2.3 Vymezení pracovních povinností při údrţbě zeleně v zájmu srovnání 

současného stavu a dále navrhovaných opatření  

K tomu, aby byl lépe pochopen navrţený efektivnější způsob údrţby zeleně musím zde uvést 

současné podmínky prováděných prací, které jsou bez rozdílu prováděny jak externími 

dodavateli, tak příspěvkovou organizací, rovněţ tak náklady městského obvodu na 

údrţbu jednotlivých územních částí. (pro srovnání jsem pouţil rok 2009).  

 

V rámci ošetřování trávníkových ploch je městským obvodem poţadováno: 

1. Průběţné celoroční vyhrabávání trávníkových ploch a keřových skupin od nečistot a listí, 

včetně následné likvidace a uloţení 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 běţného odpadu (papíry, igelity, plasty, skla apod.). 

2. Kaţdoroční provzdušnění trávníků prořezáním před 1. pokosem a po posledním pokosu.  

3. Průběţné kosení trávy a ruderálního porostu s vyhrabáním po kaţdém pokosu, tak aby 

výška nejvyšší trávy nepřesáhla 10 cm. Součástí vyhrabávky je  odstranění běţného odpadu 

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

5. Bezprostřední úklid komunikací od zbytků trávy následkem kosení a provzdušňování.  

6. Při kaţdém pokosu mají být obkoseny nebo obstřiţeny keřové skupiny, stromy, lavičky, 

dětské zařízení, taktéţ sloupy umístěných v trávníkových plochách.  

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

celoročně. 

 

V rámci ošetřování stromŧ a keřŧ je poţadováno: 

1. Průběţná odborná údrţba 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, lodţií a fasád domů, rovněţ tak nebránili průjezdnému a 

průchozímu profilu.  

3. Průběţné sestříhávání keřů ţivých plotů tak, aby nedocházelo k omezení pohybu na 

komunikacích a ohroţení dopravní bezpečnosti. 

4. Průběţné čištění keřových skupin od různých nečistot.  

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

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

7. Pravidelné ošetřování stromů a keřů v průběhu celoroční údrţby tak, aby byla dodrţena její 

biologická a estetická funkce včetně zajištění bezpečnosti obyvatel a silničního provozu:  
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- zajištění průchozího a průjezdného profilu komunikací, včetně rozhledových poměrů v 

křiţovatkách a zajištění viditelnosti dopravního značení a funkce veř. osvětlení 

- letní sestřihání ţivých plotů na jednotnou výšku podle moţností a situace vyţadujících v 

konkrétní lokalitě a zarovnání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací 

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

- průběţné odstraňování náletových dřevin, zejména v keřových skupinách 

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

- u mladých výsadeb provést výchovný popřípadě udrţovací řez 

- průběţné odstraňování suchých, polámaných nebo jinak poškozených větví ze stromů, 

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

- průběţné ořezy větví zasahujících do trakčního, telekomunikačního a elektrického vedení. 

 

V rámci údrţby dětského zařízení a laviček jsou poţadovány tyto úkony: 

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

hřišť. Běţná vizuální kontrola dětských zařízení má být  prováděna denně. V případě zjištění 

závady, bude tato neprodleně odstraněna, v případě ţe nemůţe 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 

moţnou výsadbou rostlin, jenţ budou dodavatelem udrţovány v bezplevelném stavu. Údrţba 

hracích ploch spočívá v odplevelování a odstraňování odpadků ve vzdálenosti 10 m od 

hranice hřiště.  

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

kalendářního roku. O kontrole obdrţí zadavatel písemný záznam vypracovaný oprávněnou 

osobou v souladu s normou, v termínu do 30. 4. běţného roku. Zjištěné závady vyplývající ze 

záznamu budou neprodleně odstraněny rovněţ do 30. 4. běţného roku.  

3. Výměna písku v pískovištích s výměnou vrstvy 20 cm má být provedena nejpozději do 30. 

4. příslušného kalendářního roku. Nedílnou součástí zakázky jsou opravy obezdění pískoviště 

včetně nátěrů fasádní barvou,rovněţ tak výměna poškozených či ztrouchnivělých dřevěných 

částí, včetně nátěrů a to nejpozději v termínu do 30. 4. příslušného kalendářního roku. U 

betonových obezdění pískovišť poţaduje 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 
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nebezpečného odpadu, odpadků a zametení zpevněných ploch v okruhu 10 metrů od hranice 

pískoviště. Práce zahrnuje pravidelný sběr listí z pískovišť a jejich odplevelování.  

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

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

opěradel. Nátěry laviček mají být prováděny kaţdoročně v termínu do 30. 5. běţného roku. 

5.  Zadavatel poţaduje funkčnost všech svěřených zařízení  po celou dobu platnosti smlouvy.  

Dodavatel se zavazuje k tomu, ţe celkový souhrn provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. bezpečnosti, udrţovatelnosti, hospodárnosti, ochrany 

ţivotního prostředí, atd. Ty budou odpovídat normám EN 1176-1177 a ČSN tř. 47 a 83. [15] 

 

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

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 i varianta tzv. měsíčního 

fakturování. V praxi to znamená, ţe nabízená částka zhotovitele na celý jeden rok je 

rozpočítána do 12 měsíců, přičemţ 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.  

 

Komplexní údrţba zahrnující výše uváděné činnosti v roce 2009 ukazuje tabulka č. 4. Výše 

ročních nákladů u dodavatelů jsou neměnné od roku 2008 do 2011.  

 Tabulka č. 4 – náklady v roce 2009 

Lokalita 

Rok 2009 

Výměra         
[ha] 

Náklady na údržbu 
zeleně v mil. Kč 

část 1        
dodavatelsky 25.37 

2.023 

část 2      
dodavatelsky 23.60 

1.491 

část 3         
dodavatelsky 33.11 

2.677 

část 4        
dodavatelsky 31.28 

2.083 

Externí 
dodavatelé 

celkem 
113.36 8.274 

část 5                
(TS MOaP) 

71.40 7.357 

Celkem části 1-5 184.76 15.631 
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Z tabulky č. 4 je patrné, ţe externí dodavatelé udrţují ročně celkem 113,36 ha zeleně za 

částku 8, 274 mil. Kč,  oproti tomu příspěvková organizace TS MOaP udrţuje 71,40 ha zeleně 

za příspěvek zřizovatele ve výši 7,357 mil. Kč. Je třeba si rovněţ uvědomit, ţe roční platby 

směrem dodavatelům jsou neměnné od roku 2008 a budou neměnné aţ do konce roku 2011. 

(rok 2009 byl pouţit proto, neboť v době zpracování jsem ještě neměl k dispozici přesnou 

výši příspěvku TS MOaP za rok 2010, dle informací však její výše bude podobná). 

 

V případě přenesení těchto údajů do jednotkových nákladů tak zjistíme, ţe průměrná cena za 

údrţbu 1 m
2
 veřejné zeleně činí v městském obvodě 7,86 Kč. Jak je to v jednotlivých částech 

1-5 ukazuje následující tabulka č. 5: 

 

Tabulka č. 5 – jednotkové náklady na 1 m
2
 zeleně roce 2009 

 

Městský obvod 

Moravská 

Ostrava a Přívoz 

Udrţovaná městská část Cena za údrţbu 1 m2/rok Prŧměr 

1 – udrţována dodavatelem A 7,97 

7,25 
2 – udrţována dodavatelem B 6,31 

3 – udrţována dodavatelem A 8,07 

4 – udrţována dodavatelem B 6,65 

5 – udrţována p. o. TS MOaP                     10,3 

 

 

Z nákladových ukazatelů je patrné, ţe příspěvková organizace TS MOaP je při údrţbě zeleně 

oproti dodavatelům draţší o 3,05 Kč na jeden metr čtvereční. Toto provedené srovnání však 

samo o sobě nic neprokazuje, pouze naznačuje oblasti, které vyţadují další analýzu zda např.: 

 vyšší náklady v jedné části obce skutečně naznačují neefektivní provádění služby 

 vyšší náklady jsou dány vyšší kvalitou (a žádoucí), či neefektivním poskytováním 

služby 

 vyšší náklady pouze v jedné části obce odpovídají reálné potřebě veřejnosti? 

 

K tomu, abychom získali na tyto otázky odpovědi je třeba zhodnotit celou řadu aspektů, 

například počty pracovníků a vyuţití jejich pracovní síly, účinnost strojních vybavení 

pouţívaných na údrţbu zeleně apod.. Jako příklad bych uvedl, ţe u TS MOaP se podílelo na 

údrţbě zeleně v roce 2009 celkem 25 pracovníků,u dodavatelských firem tomu bylo průměrně 

za rok 2009 o 5 pracovníků méně.  To samo sebou přináší úspory na mzdové prostředky. Na 

druhé straně však p. o. TS MOaP má své sídlo a technické zázemí přímo v městském obvodě 

– v oblasti, kde provádí údrţbu coţ znamená dobrou časovou dostupnost a minimální náklady 

na přesun pracovních sil a strojů, současní dodavatelé tuto výhodu zase nemají. Za velmi 
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důleţité povaţuji jednoznačně také posouzení kvalitativní stránky údrţby zeleně 

v jednotlivých částech městského obvodu.  

 

Vzhledem k tomu, ţe průměrná roční cena 7,25 Kč/m
2
 komplexní údrţby zeleně v částech 1-4 

vzešla z  poptávkového řízení, můţeme tuto cenu povaţovat v podstatě za cenu trţní. Obec 

prakticky nemá moţnost hodnotit a analyzovat vnitřní poměry u soukromých firem a proto 

nemůţe jakkoliv ovlivňovat jejich cenovou politiku. To můţe učinit pouze u své vlastní 

organizace a proto, pakliţe chce usilovat o sníţení nákladů na údrţbu zeleně, musí začít právě 

tam. Vţdyť celých 47% výdajů určených na údrţbu zeleně putuje právě do vlastní organizace, 

a přitom právě tento subjekt, v porovnání s ostatními externími dodavateli, je nejdraţší.  

 

To zda výběrové řízení opravdu zajistí efektivnost, záleţí na skutečné konkurenci působící na 

trhu. Zadávání veřejných zakázek pak musí být zcela jistě průhledným procesem. Samotná 

obec rovněţ musí disponovat dostačující technickou kapacitou pro monitorování výkonů         

a kontrolu dodrţováních smluvních podmínek. Existuje totiţ riziko, ţe snahou dodrţet nízké 

náklady utrpí kvalita. 

 

 

5.2.4 Hodnocení kvality a úrovně cen u poskytovaných sluţeb 

V posledních několika letech se stále častěji objevuje poţadavek na zvýšení kvality výkonu 

veřejné správy, zprůhlednění jejich procesů, zkvalitnění poskytovaných sluţeb a větší 

přiblíţení veřejné správy občanovi. Ne jinak je tomu i v tomto případě. Obecně však platí, ţe 

posuzování kvalitativní stránky veřejných sluţeb je mnohem obtíţnější a komplexnější neţ 

v soukromém sektoru. Zatímco v soukromém sektoru uspokojení potřeby a přání zákazníka 

vede k růstu prodejů a tím i zisků, u veřejných sluţeb se toto můţe stát kontraproduktivním. 

Růst jejich kvality můţe vést k rostoucí poptávce po sluţbě, coţ zvyšuje výdaje na sluţbu 

oproti limitovaným zdrojům. [14]  

 

Dovolím si v tuto chvíli subjektivně zhodnotit kvalitu poskytovaných sluţeb v jednotlivých 

částech 1-5. K mému závěru mě vedly především získané vlastní zkušenosti, informace od 

správce veřejné zeleně, počty stíţností a ţádostí a ohlasy veřejnosti. 
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Dodavatel A - provádí komplexní údrţbu zeleně v částech 1 a 3 o celkové výměře 58,48 ha 

za částku 8,02 Kč/m
2
/rok. Práce jsou prováděny v uspokojivé kvalitě, avšak často s časovými 

prodlevami, coţ veřejnost vnímá velmi negativně. Často dochází k nedodrţování nastavených 

parametrů údrţby. (např. přerostlá výška trávy)  Na dodavatele A je nejvíc stíţností. Výzvy 

k odstranění různých nedostatků ze strany zadavatele nejsou často řešeny okamţitě, obvykle 

dochází ke zpoţdění. Jako fyzicky podnikající osoba však stanovuje svým zaměstnancům dle 

potřeby denní pracovní doby,  stejně tak můţe po svých zaměstnancích chtít, aby pracovali o 

víkendu.  

 

Dodavatel B – provádí komplexní údrţbu zeleně v částech 2 a 4 o celkové výměře 54,88 ha 

za částku 6,48 Kč/m
2
/rok. Práce jsou odváděny ve velmi dobré kvalitě bez zpoţdění, 

s minimálními poţadavky jak ze strany organizační sloţky úřadu městského obvodu, tak 

občanů. S tímto dodavatelem jsou poměrně dobré zkušenosti i co se týče komunikace a 

vstřícnosti k řešení náhlých problémů. Opět bych vyzdvihnul výhodu, ţe u tohoto dodavatele 

není stanovena u zaměstnanců pevná pracovní doba a to i co se týče mimopracovních dnů.  

 

Vlastní p. o. TS MOaP – provádí komplexní údrţbu zeleně v části 5 o výměře 71,40 ha za 

částku 10,3 Kč/m
2
/rok. Práce jsou odváděny v poţadované kvalitě, bez prodlení a zásadních 

výhrad. Údrţba zeleně je prováděna v podobné kvalitě jako u dodavatele B avšak s tím 

rozdílem, ţe pouze v pracovních dnech a to v pevně stanovené době od 6.00 hod – 14.30 hod.   

 

Kdyţ pomineme způsob provádění kontrol kvality prací s moţností udělování sankcí za 

nekvalitně provedené či zpoţděné práce (coţ pochopitelně můţe přinést část vynaloţených 

finančních prostředků do údrţby zeleně nazpět) musím se pozastavit nad jedním zjištěným 

údajem. A to, ţe dodavatel B při srovnatelné kvalitě údrţby zeleně s p.o. TS MOaP má niţší 

cenu údrţby o částku 3,82 Kč/ m
2
/rok. To by v podstatě znamenalo, ţe v případě kdyby tento 

dodavatel B zajišťoval ještě navíc údrţbu části 5, ušetřil by městský obvod ročně částku výši 

2 730 280,- Kč/rok. Protoţe ale kaţdá udrţovaná část (1-5) v městském obvodu má své 

specifika a tím pádem trochu jiné podmínky údrţby, nelze tento údaj povaţovat za plně 

přesvědčivý. Přesvědčivý by byl v okamţiku, kdyby část 5 podléhala řádnému výběrovému 

řízení s účastí TS MOaP, ne uţ ale jako příspěvkové organizace (ta by se nemohla ze zákona 

takovéhoto řízení účastnit pro nerovné podmínky), ale jako jiný typ právnické osoby – např. 

společnost s ručením omezením či akciová společnost. Toto rozhodnutí ale podléhá voleným 

představitelům územní samosprávy městského obvodu, zda-li transformovat svou vlastní 
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příspěvkovou organizaci na jiný samostatně právnický subjekt. Osobně se přikláním k názoru, 

ţe nikoliv. Pro centrální městský obvod v Ostravě by mělo být prioritní v oblasti údrţby 

zeleně nespoléhat jenom na soukromé dodavatele a naopak mít rezervu ve vlastních zdrojích, 

kterou můţe vyuţít v bezodkladných případech, je však na místě tuto svou vlastní organizaci 

co nejvíce zefektivnit především ve vztahu k výši zdrojů pouţitých na zajištění daného 

objemu  sluţeb. Jak jiţ bylo zmíněno, kvalita práce je prováděna ve velmi dobré kvalitě, proto 

doporučuji se více zaměřit na hospodárnější přístup.  Obrázek č. 4  znázorňuje vztah mezi 

efektivností a účinností, kdy efektivnost vyjadřuje náklady na zajištění sluţby, zatímco 

účinnost sluţby souvisí s jejím záběrem a samotnou kvalitou sluţby.  

 

 

         

 

 

Obrázek č. 4 – vztahy mezi efektivností a účinností (zdroj 14) 
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6 NÁVRH RACIONÁLNÍCH OPATŘENÍ V SYSTÉMU ÚDRŽBY 
ZELENĚ  

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, územní samospráva by měla dbát na to, aby provozování údrţby 

zeleně bylo efektivní, tj. aby veřejnost dostala  nejlepší možnou hodnotu za vynakládané 

prostředky. Toho lze dosáhnout především zdravou konkurencí a zvýšenou kontrolou,             

u vlastní příspěvkové organizace pak ještě navíc zdokonaleným rozpočtovým hospodařením.  

 

To, ţe kvalita prací mírně „pokulhává“ u jednoho dodavatele ještě neznamená, ţe jiný 

dodavatel by ho následoval ve stejném trendu. Proto si myslím, ţe nelze přenášet nelichotivé 

pracovní výsledky jedné dodavatelské firmy na konkurenci. Bohuţel je neblahou skutečností, 

ţe nejlevnější podaná nabídka nezaručuje řádné provedení kvality. Je třeba proti tomu 

vystupovat například přesně stanovenými sankcemi za jednotlivé „prohřešky“ či odstoupením 

ze smluvního vztahu. Bohuţel trend je takový, ţe zvýšená konkurence tlačí ceny dolů, čímţ 

dochází k podhodnocování nabídek. Na druhou stranu můţe být zdravé konkurenční prostředí 

příčinou kvalitnějšího provádění samotné údrţby zeleně. Vypsání výběrového řízení na 

údrţbu zeleně by v ideálním případě mělo v podstatě určit její trţní cenu. Městský obvod by 

proto měl dbát zejména na to, aby vybral nejlepší kombinaci ceny a kvality, a ne jenom 

nejlevnější cenu. To však předpokládá úpravu výběrových kritérií, které by měly být 

nastaveny v konečném důsledku tak, aby byly příznivější pro vyhlašovatele samotného 

výběrového řízení. V této souvislosti by určitě nebylo zcela úplně od věci, kdyby veřejná 

správa na území Moravskoslezského kraje disponovala jakýmsi internetovým portálem (sítí), 

kde by byly zveřejňovány s určitou pravidelností informace o prŧběhu realizovaných 

zakázek s konkrétními firmami, s ohodnocením jejich výkonu a kvality (a to nejenom u 

firem působících při údrţbě zeleně). Myslím, ţe něco takového na současném trhu chybí a 

přestoţe firmy zpravidla u výběrových řízení dokládají ve svých nabídkách i různé referenční 

osvědčení, mohlo by toto mít taky svou vypovídací hodnotu, zvlášť kdyţ by údaje 

vypovídající o kvalitách firem vkládali do této čistě „informační sítě“ na internetu jenom 

tajemníci jednotlivých městských úřadů či obvodů, případně na menších obcích jejich 

starostové.  

 

 Velké rezervy spatřuji také u současně nastavených podmínek prací, ve kterých postrádám 

jasně nastavené poţadavky, co a kdy se má v konkrétním ročním období (měsících) dělat a 

s jakou intenzitou, resp. kolika pracovníky má být práce prováděna. Tento údaj povaţuji za 



Systém řízení údrţby veřejné zeleně v městské zástavbě průmyslové aglomerace 

2011  42 

zvlášť důleţitý, neboť současný systém údrţby je nastaven tak, ţe zeleň má být průběţně 

celoročně udrţována tak, aby byla trvale v řádném stavu (např. výška trávy aby nepřesáhla 10 

cm, keřové skupiny aby nezasahovaly do průchozích a průjezdných profilů komunikací, 

v korunách stromů aby nebyly suché větve atd.). A to je podle mě nedostatečné. Problémy 

s praxe ukázaly případy, kdy byly zjištěny při obhospodařování zeleně nedostatky, avšak 

dodavatelé se vymlouvali právě na ustanovení této smlouvy, ţe mají své pracovníky v 

„terénu“ a ţe ti dělají co je v jejich silách, tedy ţe průběţně zabezpečují údrţbu a ţe zcela jistě 

i „dojdou“ řešit daný problém. Při současně nastavených smluvních podmínkách se pak jen 

velmi těţko prokazuje dodavateli nedostatečný počet pracovníků na údrţbu zeleně, kdyţ 

jejich počet nebyl předem ze strany zadavatele zakázky poţadován. Firma tak vlastně plní 

podmínky smlouvy, neboť podle ní průběţně pracuje na zeleni, rovněţ tak na odstranění 

zjištěných závad. Doporučuji proto stanovit v podmínkách veřejné zakázky na údrţbu zeleně 

předem minimální počet zaměstnancŧ pro určitá roční období, kteří budou v pracovní dny 

vykonávat činnost při údrţbě zeleně v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Počty 

pracovníků se mohou v závislosti na velikosti přidělené části městského obvodu lišit, jako 

určité vodítko bych zvolil 1 pracovníka na 4 ha/rok v hlavní sezónu (březen-listopad) a 7 

ha/rok ve vedlejší sezonu (prosinec – leden)  Z tohoto pohledu je třeba také posílit kontrolní 

systém, domnívám se totiţ, ţe jeden pracovník městského obvodu nemá v podstatě moţnost 

denně kontrolovat tyto dodavatele v terénu, zvlášť kdyţ musí být  v úřední dny k dispozici  na 

úřadu městského obvodu pro veřejnost a vyřizování korespondence, coţ znamenají celkem  3 

pracovní dny v týdnu (po., st. a čt.). Bez adekvátní technické kapacity pro monitorování 

výkonů a kontroly dodrţování smluvních podmínek to půjde se zajišťováním kvalitní sluţby 

jen velmi ztěţka. Proto i směrem k organizační struktuře úřadu městského obvodu navrhuji 

jednoznačně posílit organizační jednotku správce veřejné zeleně navíc o jednoho 

zaměstnance (nejlépe s min. středoškolským vzděláním v oboru zahradnictví), který by byl 

přínosem zejména pro pravidelnou kaţdodenní kontrolní činnost, coţ by naopak vedlo ke 

kvalitnější údrţbě zeleně a snad i lepšího přístupu samotných dodavatelů.   

 

 Při současném systému provádění údrţby zeleně shledávám také velké rezervy ve způsobu 

fakturování měsíčních plateb. Domnívám se, ţe chybí ze strany městského obvodu před 

zaplacením došlých faktur dodavatelů jakási fyzická kontrola stavu zeleně přímo v terénu. 

Přikláním se k řešení a navrhuji, aby před vystavením měsíční faktury dodavatele byl 

nejprve fyzicky zkontrolován stav jeho udrţované „části“, kde mohou být ještě zjištěné 

závady či nedostatky správcem veřejné zeleně poţadovány k dořešení. Aţ případné závady 
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dodavatel odstraní, mohl by pak na pokyn správce veřejné zeleně (nejlépe v písemné podobě) 

vystavit fakturu za provedený měsíční výkon. Dnes je bohuţel situace jiná, kdy faktury jsou 

posílány dodavateli bez jakéhokoliv zhodnocení jejich provedené práce v jejich částech 

městského obvodu. To, ţe dodavatel k faktuře v současném systému připojí listy z pracovního 

deníku, v kterých je uveden počet pracovníků, místa jejich pohybu a druh odváděné práce 

v jednotlivých dnech je sice moţná čtivé, avšak nemusí tak být vţdycky pravda. Ne nadarmo 

se říká, ţe papír snese všechno. Kontrola kvality prací na zeleni má být se strany městského 

obvodu prováděna dle mého uváţení přímo v terénu.  

 

 Poněkud za nešťastné řešení povaţuji rovněţ fakt, ţe odborné firmy na údrţbu zeleně mají 

vykonávat (suplovat) činnost na úseku čistoty a pořádku. Domnívám se, ţe nelze za sídlištní 

nepořádek pokutovat zahradnickou firmu, která by měla především kvalifikovaně a po 

odborné stránce zabezpečovat především údrţbu stromů, keřů, záhonů trvalek a letniček, 

květníků, osázených mís a veškerých trávníkových ploch. Se zavedením tzv. veřejné sluţby, 

jenţ je tvořena nezaměstnanými lidmi z úřadu práce, a která působí právě u příspěvkové 

organizace městského obvodu, toto povaţuji za zbytečné plýtvání finančních prostředků. 

Pakliţe budou dodavatelé „zbaveni“ povinnosti zabezpečovat také čistotu na veřejných 

plochách, dětských hřištích a pískovištích, zcela jistě by se toto mělo projevit ve sníţení jejich 

nabídkových cen. Vţdyť jen z pohledu statistických údajů TS MOaP v roce 2011 odpracovalo 

celkem v městském obvodu na 201 pracovníků z veřejné sluţby, přičemţ denní průměr činil 

téměř  33 pracovníků. A takový počet je uţ schopen odvést velice slušný denní výkon, 

samozřejmě s efektivním přístupem řízení tohoto lidského potenciálu! Pro názornost uvedu 

náklady jednoho pracovníka veřejné sluţby, nutno si jen připomenou, ţe za tyto osoby platí 

stát sociální a zdravotní pojištění:  

 

Roční náklady 1 pracovníka veřejné sluţby: 

Mzdové náklady – 0 

Pracovní oblečení (v závislosti na ročním období): 

- montérky oranţové (blůza i kalhoty) = 380,- Kč 

- boty pracovní kotníkové  = 380,- Kč 

- rukavice letní  =   27,- Kč 

- rukavice zimní  =   35,- Kč 

- zimní kabát = 442,- Kč 

CELKEM 1 264,- Kč 

 

Výše uvedené oblečení je pouţíváno v podstatě aţ do „roztrhání“ a společně s výstraţnou 

vestou koluje mezi pracovníky veřejné sluţby, boty se však z hygienického hlediska nesmí 
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pouţívat u více osob. Zjednodušeně to znamená, ţe maximální denní  náklad na 1 pracovníka 

veřejné sluţby za rok činí částku okolo 5,- Kč, při třiceti pracovnících denně je to pak 150,- 

Kč, respektive 3 000,- Kč za měsíc. Levnější pracovní síla na trhu neexistuje, proto se 

domnívám, ţe i kdyţ tito pracovníci pracují výhradně v pracovních dnech a odpracují pouze 6 

hodin denně (od 6.30-13hod)  mohou být z dlouhodobého hlediska přínosem městskému 

obvodu, minimálně v zabezpečování pořádku na veřejných plochách. Městský obvod by tak 

ušetřil ve svém cíli při zajišťování čistoty a pořádku na trávníkových plochách, keřích, 

dětských hřištích, pískovištích atd. nemalé finanční prostředky, neboť by je přestal vyplácet 

svým smluvním partnerům v rámci údrţby zeleně. Řízení této veřejné sluţby je navíc plně 

v kompetenci organizační sloţky městského obvodu, která rozhoduje o jejich denních 

úkolech. V potaz samozřejmě musím vzít i náklady na pořízení jejich pracovního nářadí jako 

jsou hrábě, lopaty, pinzety na odpad, pytle apod., včetně tak ţe na sídle TS MOaP dojde zcela 

jistě k nárůstu spotřeby energií (elektřina, voda), tyto náklady by ale stejně spotřebovali i stálí 

zaměstnanci, kterým by však uţ musela být ale také vyplacena odměna za práci. U veřejné 

sluţby tomu tak ale není, tyto osoby pracují bez nároku na peněţní odměnu za práci 

(pomineme-li skutečnost, ţe dostanou za odpracování  třiceti hodin měsíčně plnou výši 

sociální dávky). Pro informaci ještě uvedu, ţe veřejná sluţba v městském obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz působí od 1. 7. 2009. První půlrok se jednalo  o zkušební provoz, v roce 

2010 pak fungovala tato sluţba  uţ plně naostro - jejich činnost však aţ na výjimky 

nesuplovala činnost dodavatelských firem.  

 

 Další problém spatřuji v nedostatečném propracování uzavíraných smluv s externími 

dodavateli a to v oblasti předčasného ukončení smluvního vztahu v případech, kdy práce není 

prováděna dle představ zadavatele zakázky. Dle mého přesvědčení se vše odvíjí od 

nastaveného systému a to uţ od samého počátku při sestavování dílčích podmínek 

výběrového řízení. Zadavatel zakázky - městský obvod by měl jasně definovat podmínky, za 

jakých můţe z jeho strany dojít k vypovězení smluvního vztahu. Současný systém je nastaven 

velmi benevolentně, jako příklad nesprávného nastavení uvedu jen, ţe se stávajícími 

dodavateli je moţno ukončit smluvní vztah za předpokladu, ţe tito poruší kterékoliv 

ustanovení této smlouvy. U takovéto výpovědi pak běţí 6-měsíční výpovědní lhůta. U takto 

nastaveného smluvního parametru můţe však dojít k situaci, kdy je velmi těţké časově 

prokázat neplnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o dílo, zvlášť kdyţ se jedná o paušální 

a průběţný systém údrţby zeleně. V podstatě městský obvod, byť by ukončil s dodavatelem 

za porušení stanovených podmínek smlouvy spolupráci, můţe také při současném obsahu 
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smlouvy očekávat soudní spor za předčasné ukončení smlouvy, neboť můţe právě chybět 

průkaznost tohoto tvrzení. Proto navrhuji, aby v příštích takto vyhlašovaných veřejných 

zakázkách na údrţbu zeleně byly přesně uvedeny a vyspecifikovány dŧvody pro ukončení 

smlouvy (byť i okamţitě), které by nemohly být jakkoliv zpochybňovány druhou stranou.  

 

 Za hlavní problém dále osobně povaţuji skutečnost, ţe vlastní příspěvková organizace 

zajišťuje údrţbu jenom 39 % zeleně a to byť sice v poţadované kvalitě, ale za nejvyšší cenu. 

Proto v následující kapitole se pokusím o malou restrukturalizaci provozovny údrţby zeleně  

u této příspěvkové organizace, která by však v konečném důsledku přinesla městskému 

obvodu úsporu finančních prostředků odváděných v podobě příspěvku na provoz právě této 

provozovny. 

 

K tomuto a v podstatě i pro celý proces údrţby bych doporučoval ještě předtím, neţ bude 

vypsáno výběrové řízení, vyuţít také metodu benchmarking. Jedná se v podstatě o moderní 

metodu, která přispívá na zvyšování výkonu veřejné správy a na zkvalitňování poskytovaných 

sluţeb. Podstatou této metody je analýza a porovnávání procesů pomocí přesně určených 

výkonnostních ukazatelů za účelem stanovení nejlepších postupů (tzv. nejlepší hodnota – 

„best value“, a dobré praxi – „good practice“). Organizační sloţce městského obvodu bych 

doporučil, aby navázala spolupráci s ostatními městskými obvody působícími ve Statutárním 

městě Ostrava (celkem 23) s cílem srovnat zpŧsoby provádění údrţby u jiných obecních 

zřízeních. Vzájemným srovnáváním si totiţ  můţe pak organizace uvědomit své slabé a silné 

stránky, učit se od nejlepších a hledat moţnosti, jak v organizaci zakotvit případná zlepšení. 

Postup jakým organizace mohou postupovat vyjadřuje cyklus benchmarkingu (viz. obrázek 

č.5) 

 

Součástí benchmarkingu je zveřejňování údajů ke srovnání výkonnosti sluţeb jednotlivých 

územních samosprávných orgánů obcí, či krajů při poskytování podobných sluţeb. Pozor je 

třeba dát také na to, aby zjištěná data byla vţdy srovnatelná (např. stejná konstrukce nákladů 

na sluţbu). Je proto nutno dosáhnout jednotnosti v účtování nákladů a srovnávání podrobit 

důkladné analýze. 
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Obrázek č. 5 – cyklus benchmarkingu (zdroj 14) 

 

Závěrem této kapitoly bych také doporučil organizační sloţce městského obvodu  vyuţívat 

marketingové průzkumné metody, které by zjišťovaly nakolik jsou občané s kvalitou údrţby 

veřejné zeleně spokojeni. V současné době totiţ něco takového chybí, není známa zpětná 

vazba při hodnocení této sluţby. Názory neodborné veřejnosti také mohou být při sestavování 

příštího výběrového řízení přínosem. Velmi nápomocný by mohl být internet (ankety apod.). 

 

6.1 Návrh na snížení příspěvku na provoz u vlastní příspěvkové 
organizace (provozovna údržby zeleně) 

 

V současné době Technické sluţby Moravská Ostrava a Přívoz provádí údrţbu zeleně na 

rozloze 71,40 ha, coţ představuje 39 % z celkové zeleně. Tato plocha zahrnuje samotné 

centrum města Ostravy (část 5), Komenského sady, sad Milady Horákové a  sad Boţeny 

Němcové.  Údrţba zeleně je zajišťována celkem 20 stálými pracovníky a 6 strojními 

zařízeními Při uvedeném počtu zaměstnanců činí průměrná výměra na 1 pracovníka cca 3,6 

ha. Údrţba zeleně je prováděna také stroji provozovny veřejné zeleně a to 3x malotraktor 

ISEKI, 2x mulčovací stroj SCAG a 1x traktorovou sekačkou PERUZZO; k ručnímu kosení a 

Cyklus benchmarkingu 

Projekt 

Benchmarkingu 

1. Plánujte 

(co, jak, kdy,  

s kým provádět) 

2. Shromáţděte 
(výsledky a  

nejlepší postupy) 

4. Zaveďte 

(nejlepší postupy 

přizpůsobené  

pro váš úřad) 

3. Analyzujte 

(výsledky a oblasti 

pro zlepšování) 
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dokosování slouţí pak ruční motorové sekačky STIHL v počtu 8 ks. Při tomto strojním 

sloţení vychází průměrná výměra na 1 stroj cca 12 ha. Údrţba je prováděna v I. intenzitní 

třídě, tzn. ţe je kladen větší důraz na reprezentativnost udrţovaných ploch a jejich kvalitu.  

 

Jak jiţ jsem zmínil v předchozí kapitole, údrţba je prováděna velmi kvalitně, avšak cena 

výkonu je oproti cenám outsourcingových firem o celých 3,05 Kč/m
2
/rok draţší, při dosaţení 

téměř srovnatelné kvality. Mé níţe navrţené řešení sniţuje v podstatě údrţbu zeleně u vlastní 

příspěvkové organizace na částku pod 9,- Kč/m
2
/rok. Sníţení nákladů hodlám docílit 

navýšením výměry zeleně (na úkor dodavatelských firem) s minimálními nákladovými 

vstupy, se zachováním současné pracovní a technické kapacity, jenţ by ale měla odvádět o 12 

% vyšší výkon neţ je tomu doposud, např. v důsledku zavedení neustálého technického 

dozoru, který by přispěl k lepší pracovní morálce zaměstnanců. Rovněţ tak lze uvaţovat u 

zavedení 2 směnného provozu, zvlášť v době vegetace. U strojů se dá sice předpokládat při 

vyšším zatíţení zkrácení jejich ţivotnosti, ale obdobně jsou na tom stroje konkurence.  

 

Po vlastní úvaze s ohledem na počet stíţností, podnětů občanů a celkové spokojenosti s 

kvalitou stavu zeleně jsem se přiklonil ke kroku odebrání části 3 (oblast sídliště Fifejdy), která 

je ve správě dodavatelské firmy (po vypršení smluvního závazku dne 31.12.2011) a svěřit tuto 

celou oblast (část 3) od 1.1. 2012 do péče vlastní příspěvkové organizace TS MOaP. Došlo by 

tak k navýšení udrţované výměry o 33,11 ha na celkových 104,51 ha zeleně.  Souběţně 

s nárůstem rozsahu vykonávané sluţby navrhuji zároveň následující kroky: 

- pořídit si na leasing 1 ks sekacího stroje typu SCAG v celkové hodnotě 599 064,- Kč, 

dobu leasingu rozloţit na dobu 4 let s roční splátkou 150 000,- Kč 

- jednorázově koupit 4 nové křovinořezy v celkové hodnotě  86 760,- Kč 

- navýšit stávající počet pracovníků provozovny údrţby zeleně o 5 nových pracovníků, 

přičemţ by došlo k nárůstu ročních mzdových nákladů o částku cca 1 450 000,- Kč 

(hrubá měsíční mzda na 1 pracovníka by činila okolo 18 000,- Kč) 

- dovybavit nové pracovníky o pracovní oděv a obuv, rovněţ tak drobné pracovní 

nářadí, to vše za celkovou pořizovací cenu 10 000,- Kč/rok + zajistit jejich 

kvalifikované proškolení za cenu cca 10 000,- Kč. 

 

Je předpoklad, ţe navýšení kapacity provozovny údrţby zeleně o pět nových zaměstnanců 

nezpůsobí příliš razantní nárůst variabilních nákladů jako je spotřeba vody či energie, rovněţ 
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tak ţe kapacita technického zázemí sídla příspěvkové organizace umoţňuje bez problému 

pořízení nového stroje či jiného drobného majetku. 

 

Pokud by tedy městský obvod přijal toto řešení mohl by očekávat v roce 2012 niţší celkové 

náklady na údrţbu zeleně. Vlastní příspěvková organizace by zabezpečovala na území 

městského obvodu celkem 56 % celkové zeleně a to za roční provozní příspěvek ve výši 

okolo  9, 4 mil. Kč. V podstatě by byl tímto i splněn poţadavek u dodavatelů a to, aby na                     

jednoho pracovníka vycházela průměrná roční výměra cca 4 ha zeleně. Ceny dodavatelů by 

byly pochopitelně od roku 2012 teprve vysoutěţeny ve veřejné zakázce, externí dodavatelé  

by však obhospodařovaly uţ jenom pouze 44 % zeleně nacházející se v městském obvodu. 

Lze však očekávat, v případě odbourání povinnosti zajišťování denního sběru odpadků            

a jiných nečistot (toto by nově od roku 2012 bylo komplexně zajišťováno veřejnou sluţbou),                              

s předpokladem nárůstu cen pohonných hmot a mezd, ţe by se částka dodavatelů také 

pohybovala okolo 9,- Kč/m
2
/rok.  

 

A kolik by taková změna přinesla úsporu městskému obvodu např. v roce 2011, kdy známe 

konečné ceny dodavatelů a lze předpokládat obdobnou výši ročního provozního příspěvku  

TS MOaP ?   

 

         2 677 000 – (9 400 000 – 7 357 000) = 634 000,- Kč 

      ========== 
(cena dodavatele u části 3 za rok 2011 – předpokládaná cena TS MOaP u části 3 na rok 2011 = úspora) 

 

V případě, ţe by se pak jednalo o více neţ jeden rok, například by se jednalo o dobu 4 let, 

činila by úspora městského obvodu 2 536 000,- Kč. A to je uţ částka zcela jistě 

nezanedbatelná v rámci celkového rozpočtu obce, zvlášť kdyţ v důsledku finanční krize a 

zpoţděného dopadu do veřejného sektoru peněţních prostředků rapidně ubylo. Proto také 

zdůrazňuji, aby můj návrh na rozšíření působnosti příspěvkové organizace TS MOaP i do 

údrţby zeleně v části 3, za předpokladu výše uvedených poţadavků a kritérií s důrazem na 

výkonnější  přístup jejich zaměstnanců, a také  s ohledem na pořízení movitého majetku, 

nebylo krátkodobé, ale aspoň na dobu minimálně 4 let (vypršení leasingu). Rovněţ tak 

dokonalejším rozpočtovým opatřením souvisejícím zejména s častějšími kontrolami této 

organizace, co se týče jejich výdajů po jednotlivých poloţkách, ve smyslu ověřit si účelovost 

vynaloţeného příspěvku na provoz, povaţuji osobně za velmi uţitečnou věc. Takové to 
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kontroly (např. čtvrtletní) zamezí nepotřebných výdajům na věci, které nejsou aţ tak primárně 

důleţité. 

 

Lze připustit námitku, ţe 25 zaměstnanců  příspěvkové organizace vyčleněných čistě na 

údrţbu zeleně nemá v zimním období při napadnutí sněhu své uplatnění, leč odpověď je ale 

jednoduchá - byly by plně k dispozici pro zajišťování zimní údrţby komunikací, neboť právě 

obce jsou ze zákona povinné starat se v zimním období o schůdnost a sjízdnost, rovněţ tak 

nesou odpovědnost za případné úrazy či škody. A ţe stěţovatelů a nespokojených občanů je    

i směrem k této sluţbě v poslední době dost a dost. 

 

6.2 Návrh opatření na zvýšení ekologické účinnosti 

Vnitřní prostory města členíme v zásadě na veřejné, vyhrazené a soukromé. Jedná se o velmi 

pestrou škálu náměstí, ulic, nábřeţí, nádvoří, dvorů, pasáţí a průchodů, prostranství, parků, 

zahrad atd. Tyto prostory jsou nejčastěji vymezeny zástavbou, terénem a vysokou zelení. 

Podle míry zásahů člověka do formování porostů lze rozdělit tradiční prvky na trvalé vegetace 

a jejich soubory do následujících skupin: 

a) prvky vyvíjející se více méně spontánně, člověkem málo ovlivnitelná (náletové 

porosty) 

b) prvky, jejichţ vznik je vázán na kultivační činnost člověka, s dalším částečným 

ovlivňováním jejich přirozeného vývoje (např. zmlazované keřové skupiny) 

c) cíleně zakládané a intenzivně kultivované prvky trvalé vegetace. (výsadby stromů) 

[16] 

 

Všechny uvedené prvky vegetace, jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části diplomové práce, 

zastávají neocenitelnou roli – pro lidi, hmyz, ptactvo, drobnou zvěř, ovzduší  ... atd.  A to bez 

rozdílu jejich vzniku v městském prostředí - snad vyjma některých invazních (u nás 

nepůvodních) a expanzivních druhŧ rostlin, které svými konkurenčními schopnostmi 

vytlačují naši původní vegetaci. V podvědomí všech institucí spravující veřejnou zeleň by tak 

mělo být jednoznačně konat ve svém územním obvodu tak, aby zbytečně nedocházelo ke 

ztrátám zeleně, ať uţ přímým či nepřímým ovlivňováním. Pokud uţ je rozhodnuto 

příslušnými úřady a orgány státní správy o kácení zeleně či likvidace trávníkové plochy 

z určitých podstatných důvodů, zde nemám co navrhnout, snad jen zdůrazním, aby zeleň 

nebyla likvidována kvůli malichernostem a aby vţdy bylo na ni pohlíţeno jako na objekt 
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slouţící všem bez rozdílu. Rovněţ aby také byla adekvátně nahrazována vzniklá ekologická 

újma. Nepřímé negativní zásahy do vegetačních prvků však lze v městském prostředí (a nejen 

tam) eliminovat. Jedná se především o negativní dopady zejména při stavebních činnostech, 

samotné údrţbě zeleně a údrţbě zimních komunikací. Navrhuji proto: 

 

- nesolit při zajišťování zimní údrţby pěší komunikace, podél kterých jsou vysazeny mladé 

stromy, místo soli pouţívat jiný posypový materiál (např. štěrk, piliny apod.). Sůl poškozuje 

zelené porosty, ničí kořeny stromů, trávníky a vadí i ţivočichům. 

-  při zajišťování údrţby trávníků předem nainstalovat na spodní části kmenů stromů 

(zejména u mladších výsadeb) plastové chráničky, které by dřeviny ochránili před 

poškozením např. při ručním obkosování trávy. V ulicích a na sídlištích je v současné době u 

mnohých stromů vidět nezahojené rány na kmeni, které v podstatě dřevinu jiţ skoro od 

výsadby brzdí v růstu a jeho plné funkci, navíc ţivotnost takové dřeviny je v důsledku 

poškození výrazně zkrácena, nehledě na stránku provozní bezpečnosti. Instalace plastových 

chrániček je poměrně minimálně nákladná záleţitost, avšak jako ochrana velmi účinná. 

Chráničky taktéţ ochrání dřeviny před narušením kmene od čtyřnohých domácích zvířat. 

- při rekonstrukcích chodníků a cest maximálně nechávat stávajícím vzrostlým stromŧm 

okapovou jámu, ta totiţ bývá často při rekonstrukcích povrchu zmenšována, naopak já 

osobně doporučuji prostor okolo stromu zvýšit aspoň na 1 metr, i s ohledem na zachytávání 

dešťové vody či zalévání v horkých letních dnech.  A to i pro to, ţe aţ jednou strom „uhyne“ 

je moţno na stejné místo vysadit strom nový, po odstranění a vyfrézování původního pařezu. 

Samostatnou kapitolou i vzhledem k problematice ovzduší jsou pak výsadby nových stromů. 

Vţdyť právě tyto vegetační prvky svými korunami při plném olistění zachytávají nemalé 

mnoţství prachových částic.  Z tohoto důvodu proto doporučuji do ulic průběţně vysazovat 

nové dlouhodobější stromy, u frekventovaných cest především listnaté dřeviny – nejlépe 

s většími listy vhodné pro naše klimatické podmínky. (např. javor, platan, dub, lípa), 

v obytných zónách pak smíšeně společně i s jehličnatými jedinci, které plní funkci i v zimním 

období.  Vzhledem k městským podmínkám a docílení rychlejší ekologické funkce u nových 

stromů bych doporučil, aby se nesadily malé výpěstky, ale jiţ zapěstované několikrát 

přesazované stromy s balem o obvodech  kmenů minimálně 16 cm ve výšce 1 m nad zemí. To 

proto, aby lépe tyto dřeviny ustály vnější podmínky. Jejich výsadba můţe být realizována: 

 

- z vlastních zdrojŧ městského obvodu  

- z místních rozpočtŧ (Magistrát města Ostravy) 
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- z dotačních prostředkŧ (např. Státního fondu ţivotního prostředí) 

- ze zahraničních zdrojŧ (např. Strukturální fondy) 

- cizími subjekty, které jsou povinné nahradit vzniklou ekologickou újmu ve formě 

určené náhradní výsadby na konkrétní místo.  

  

Cizí subjekty je v tuto chvíli chápat buďto jak fyzické osoby, podnikající fyzické osoby či 

právnické osoby, kterým bylo umoţněno v zákonné legislativním procesu kácení dřevin a 

zároveň jim byla uloţena povinnost provedení náhradní výsadby jako kompenzace za 

vzniknuvší ekologickou újmu. (dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)  

Zde bývá však často problém, ţe cizí subjekty si najímají na výsadbu stromu realizační firmy, 

které často nejsou z regionu Ostravska, a které sice vysadí stromy kvalitně dle projektu, ale uţ 

zapomínají na provádění řádné údrţby vysazovaných stromů po stanovenou dobu (zpravidla 3 

let), a stromy tak např. v létě usychají, chybí u nich tvarovací péče, průklest apod. To vše má 

pak za následek negativní dopady na jejich zdárný růst a tím pádem i jejich plnohodnotnou 

funkci. Proto v této souvislosti navrhuji, aby městský obvod usiloval o uzavření písemných 

smluv s těmito cizími subjekty, v kterých by bylo stanoveno, za jakých finančních podmínek 

by byla péče o tyto nové stromy zajišťována městským obvodem, konkrétně pak její 

příspěvkovou organizací TS MOaP. Dle mých zkušeností by se částka za údrţbu 1 nového 

stromu měla ročně pohybovat okolo 1 000,- Kč, záleţí samozřejmě na velikosti vysazované 

dřeviny a způsobu uchycení v půdě. Myslím si totiţ, ţe tímto krokem by obec měla jednak 

dostatečně dobře zmapovány na svém území nové výsadby a jednak by odpadl sloţitý proces 

v komunikaci s cizími subjekty při reklamacích např. ohledně výměny kotvících kůlů, 

zástřihů větví, tvarování korun, zalévání v době sucha, umístění chrániček atd.  Zcela jistě by 

toto prospělo ke kvalitě zeleně, rovněţ tak z estetického hlediska – kdy dnes můţeme ve 

městě pozorovat spoustu zanedbaných výsadeb případně uschlých jedinců.  

 

Málo uţ se ale ví, ţe výsadbám stromům ve městě předchází poměrně sloţitý proces. Za 

klíčové lze všeobecně povaţovat určení daných míst či lokalit, neboť ne kaţdé na první 

pohled vhodné místo umoţňuje provedení výsadby, ať uţ s ohledem na charakter a vyuţití 

pozemku, územního plánu, výskytu inţenýrských sítí (zejména elektrizační a plynárenské 

soustavy) či nevoli vlastníků přilehlých nemovitostí. Základem pro realizaci výsadeb stromů 

je proto vţdy projektová dokumentace, která obsahuje  konkrétní místo výsadby, včetně 

vyznačení všech sítí podzemní i nadzemní infrastruktury a stanoviska jejich správců. V této 

souvislosti doporučuji, aby městský obvod v případě zjištění, ţe v místě plánované výsadby 
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stromů se nachází inţenýrské sítě, které znemoţňují provedení výsadeb, aby vstoupil do 

jednání s jejich správci a nabídl mu tak moţnost, ţe v případě výskytu pozdější havárie na síti 

zaviněné kořeny stromu (čímţ nejvíce argumentují správci), ţe závadu nechá městský obvod 

odstranit na své náklady. Osobně se totiţ domnívám, ţe je lepší do ulic vysadit více stromů i 

to i např. na „zasíťovaný“ pozemek, a v případě vzniklé  havárie vykácet pár jedinců. Jsem 

totiţ toho názoru, ţe kdyţ městský obvod bude správcům sítí smluvně garantovat, ţe opravy 

po haváriích bude realizovat na své náklady (při prokázání, ţe síť byla narušena kořenem 

stromu), tak bude moci být vysazeno do silničních travnatých pásů více stromů, čímţ se tak 

v centru města zvýší podíl zeleně k zastavěnému území, které prospěje celkovému ţivotnímu 

prostředí. Z dlouhodobého hlediska je tak určitě lepší mít v ulicích města více stromů, i kdyţ 

hrozí riziko, ţe můţe být tu a tam nějaký jedinec být odstraněn. Na trhu jsou navíc dnes 

k dispozici i kvalitní zábrany proti prorůstání kořenů do těchto sítí (např. systém Rootcontrol), 

které jednoznačně doporučuji povinně instalovat do půdy zejména v bezprostřední blízkostí 

sítě. V případech, kdy nebude dohoda se správci sítí moţná, doporučuji do travnatých pásů 

podél komunikací vysazovat tzv. keře na kmínku, které vypadají tvarově jako stromy (mají 

koruny), ale jejich kořenový systém oproti stromům je výrazně slabší, neměl by tak ohroţovat 

ani nekryté sítě. Produkce těchto kultivarů byla teprve v nedávné době uvedena na trh a pro 

posílení zeleně v městském prostředí je jednoznačně velkým přínosem.  

 

Závěrem si dovolím navrhnout do městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pár lokalit 

pro výsadbu nových listnatých stromů (především podél komunikací) a to do oblastí, která 

byla celoročně vyhodnocena jako místa s největší koncentrací polétavých prachových částic 

PM10 a PM2,5. (viz. obrázek č. 5)  V této souvislosti doporučuji proto realizovat zejména 

výsadbu stromů (obvod. kmenů 18-20 cm, se zapěstovanými korunami) do ulic:  

 

- oboustranně podél ulice Slovenská (od ul. Hlučínská po kruhový objezd) 

- oboustranně podél ulice Hlučínská (z důvodu zachycení především koksárenských 

emisí z OKK Koksovny  a škodlivin z chemického závodu BorsodChem MCHZ s.r.o.)  

- dosadbu stromů do travnatých pásů podél ul. Sokolská třída 

- oboustranně podél  ul. Muglinovská 

- oboustranně podél ulice 1. máje, rovněž tak do oblasti ulic Válcovní, Průmyslová. 

 

Realizace těchto opatření zásadně přispěje ke zlepšení ekologické situace v obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz.  
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Obrázek č. 5 – mapa městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz znázorňující místa s nejvyšší  

koncentrací prachu a oblasti zalesnění (zdroj Ing. Platoš, VŠB-TU Ostrava, 2010, 

nepublikováno) 



Systém řízení údrţby veřejné zeleně v městské zástavbě průmyslové aglomerace 

2011  54 

7 ZÁVĚR  

 

Hlavním cílem práce byl návrh racionálních opatření v systému řízení údrţby městské zeleně 

v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zejména z hlediska poţadavků ekonomické 

efektivnosti a ekologické účinnosti. Z kritické analýzy současného stavu vyplývá, ţe na 

hodnoceném území je více neţ 8 krát menší plocha zeleně neţ je průměr u měst v České 

republice. Z této skutečnosti vyplývá mimořádná aktuálnost řešeného problému.  

Zcela jistě stojí za povšimnutí, ţe městský obvod kaţdoročně investuje systematicky nemalé 

finanční prostředky do rozvoje městské zeleně. V poslední době dochází ke zvýšenému zájmu 

o nové výsadby do parků a ulic města, rovněţ tak při velkých investičních akcích jako jsou 

kompletní regenerace hustě zastavěných obytných zón. I to je jeden z důvodů, proč dochází 

k postupnému nárůstu nákladů na péči o městskou zeleň. Na druhou stranu se tímto ale 

posiluje ekologická účinnost. Pro zvyšování nákladů o péči o zeleň hovoří bezesporu i 

skutečnost, ţe v důsledku velkých teplotních rozdílů a výkyvů v běţném roce dochází i 

k poměrně častějším zálivkám nových výsadeb a to nejenom v období letních měsíců (květen, 

září).  

 

Z praktické části diplomové práce vyplynuly konkrétní návrhy a doporučení, z kterých je 

zřejmé, ţe péči o městskou zeleň v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz lze 

zkvalitnit za předpokladu ponechání současných nákladů nebo jejich mírnému sníţení.  

K tomu je potřeba především:  

- zlepšit činnost  informačního  systému při posuzování kvality prací a spolehlivosti               

dodavatelských firem 

- zpřesnit plánování rozsahu činnosti při údrţbě městské zeleně včetně stanovení 

minimálního počtu zaměstnanců pro jednotlivá roční období 

- z hlediska potřeby zintenzivnění kontrolní činnosti personálně posílit organizační 

jednotku správce veřejné zeleně 

- akceptovat faktury za vykonané práce aţ po fyzické kontrole jejich splnění 

- z ekonomických důvodů neslučovat údrţbu městské zeleně se zajišťováním čistoty      

a pořádku 

- dávat větší důraz na kvalitu uzavíraných hospodářských smluv s externími dodavateli. 
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Zvýšením podílu výměry zeleně udrţované vlastní příspěvkovou organizací na 56 % je 

moţno dosáhnout roční úspory ve výši aţ 600 000,- Kč. 

 

Ke zvýšení ekologické účinnosti u městské zeleně je ţádoucí:  

- minimalizovat solení 

- instalovat chrániče kmenů u mladých stromů proti mechanickému poškozování 

- dbát na dostatečné stanovištní podmínky stromů zejména při rekonstrukcích ulic 

- jednat se správci podzemních inţenýrských sítí o moţnosti realizovat výsadby stromů 

v jejich ochranných pásmech s pouţitím moderních technologických opatření 

- důsledně kontrolovat v záruční době stav vysazovaných dřevin především u cizích 

organizací 

- vysazovat vzrostlejší kultivary stromů vhodných do našich klimatických podmínek 

zejména do lokalit nejvíce zasaţených prachem a frekventovaných komunikací. 

  

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

městského prostředí, kde zeleň zaujímá nepostradatelné místo. Důleţitým počinem není však 

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

zeleň, jenţ maximálně plní své funkce. A zde právě vidím v současné době velké rezervy, 

neboť při sestavování rozpočtu územních samospráv (městského obvodu Moravská Ostrava     

a Přívoz nevyjímaje) se nepočítá s výdajovými poloţkami na údrţbu „dospělých“ stromů       

a jejich péči. Pro obce se často jeví jako snazší cesta provádět vykácení relativně starších 

stromů a nahrazovat je novými, nejlépe z různých dotačních prostředků, neţ vynakládat 

kaţdoročně prostředky do jejich údrţby. A to je podle mě velká škoda, přístup veřejného 

sektoru by se minimálně v tomto měl zlepšit, neboť přece jen trvá pár let, neţ mladé stromy 

plně nahradí z ekologického hlediska ty starší. Je proto potřeba, aby se jiţ dnes dostávalo 

stejné kvalitní péče mladým i starším stromů. A to i za cenu vyšších nákladů. 

Předloţená práce můţe slouţit jako odrazový můstek pro obdobné rozhodování v jiných 

městských obvodech, obcích či městech, moţnost vyuţití se nabízí také pro manaţerské 

rozhodování u velkých právnických subjektů vlastnících rozsáhlé pozemky s prvky vegetace.  
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