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1 ÚVOD 
 
Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna (dále jen VZmB) byla zřízena Statutárním 

městem Brnem 1. 7. 1995 za účelem zajištění správy, údržby a rozvoje významných brněnských parků 
a stromořadí. V průběhu let se předmět činnosti rozšířil o významné vodní prvky, mobilní zeleň a část 
toku tzv. Staré Ponávky. Nedílnou součástí činnosti je osvětová činnost a propagace významu zeleně. 

 
Hlavní činnost: 

- správa, údržba a rekonstrukce parků celoměstského významu - Lužánky, Tyršův sad, Koliště I 
(za Domem umění), Denisovy sady, Studánka, Kapucínské terasy, Špilberk a Wilsonův les - 
celkem 76,8 ha parkových ploch 

- správa a údržba části toku tzv. Staré Ponávky 
- správa, zakládání, rekonstrukce a údržba stromořadí  - k 31. 12. 2016 evidováno 17 336 

stromů 
- správa a údržba výsadbových míst („čtverců“) - k 31. 12. 2016 evidováno  

3 860 záhonů 
- mobilní zeleň - závěsné nádoby (náměstí Svobody, Nádražní, Malinovského náměstí, 

Kounicova), samostatně stojící nádoby (Moravské náměstí, Husova) 
- správa a údržba vodních prvků včetně příslušenství – (kašna na náměstí Svobody, Zlatá 

studna na Jakubském náměstí, socha Spravedlnosti s vodním prvkem a vodní prvek Alegorie 
Mírnosti na Moravském náměstí v Brně, pítko na Petrově, vodní prvky ve svěřených parcích, 
vodní prvky na Zelném trhu, duhová fontána Flashwall a vodní prvky před Janáčkovým 
divadlem) 

- správa a údržba veřejného WC na ulici Joštova 
 

Doplňková činnost: 
- navazuje na hlavní činnost organizace 
- pomáhá lépe využívat hospodářské možnosti společnosti a odborné znalosti zaměstnanců 
- široký záběr činností – zakládání a ošetřování ploch zeleně, výsadba, kácení, ošetřování 

dřevin, návrhy vegetačních úprav, inventarizace a hodnocení dřevin, přístrojová diagnostika 
stromů, technické dozory investora u sadovnicky zaměřených realizací 

 
Organizační schéma VZmB: 
 

1. ŘEDITELSTVÍ ORGANIZACE  
• ředitelství 
• interní auditor 
• ekonomicko-personální úsek 
• právník 
• úsek správy zeleně 
• představitel managementu 

 

Úsek správy zeleně (SZ) zajišťuje správu, ochranu, rekonstrukci a  rozvoj svěřené zeleně ve všech 
fázích správního řízení. Komunikuje s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, dalšími právními 
subjekty a v neposlední řadě s obyvateli města Brna. Spolupracuje s oborově spřízněnými 
organizacemi a občanskými sdruženími. Vyjadřuje se ke stavebním záměrům a stavbám ve všech 
fázích, stanovuje podmínky ochrany dotčené zeleně a provádí kontrolu jejich dodržování při realizaci 
staveb. Provádí pravidelné kontroly zeleně, na základě kterých navrhuje plány pěstebních opatření 
a údržby svěřené zeleně. Plány jsou průběžně aktualizovány. Prověřuje možnosti využití grantů a 
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dotací na rozvoj zeleně, připravuje podklady pro podání žádostí. V rámci propagace a osvěty významu 
městské zeleně pořádá přednášky, výstavy a  další akce, jež osvětlují a popularizují význam zeleně. 
Pracovníci publikují v odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích, školách. 

 
2. PROVOZNÍ JEDNOTKA  

Provozní jednotka p.j. 2000 – Zakládání a údržba zeleně je tvořena šesti samostatnými středisky. 
Jednotlivá střediska jsou vedena mistry a jejich zástupci. Zajišťují denní i sezónní údržbu svěřené 
zeleně, obnovu a údržbu mobiliáře, výsadbu zeleně a pěstební zásahy podle aktuálních potřeb 
a ročních plánů. Provozní jednotka zajišťuje také údržbu a bezproblémové fungování vodních prvků 
a  mobilních květinových nádob (v hlavní i doplňkové činnosti). Má rozhodující podíl na doplňkové 
činnosti.  
  

Úvod 
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2 EKONOMICKÝ ROZBOR ČINNOSTI ORGANIZACE  
 
2.1 Souhrnný rozbor výsledků hospodaření 

 
Činnost organizace byla v  roce 2016 zabezpečena výnosy celkem ve výši 56 584 tis. Kč, z toho 

vlastní výnosy celkem činily 15 985 tis. Kč a provozní příspěvek činil 40 599 tis. Kč.  
Náklady organizace dosáhly v tomto  roce celkové výše 55 622 tis. Kč.  
Hospodářský výsledek organizace byl v roce 2016 kladný. Hospodářský výsledek po zdanění celkem, 
tj. zisk ve výši 962 tis. Kč je tvořen rozdílem mezi ztrátou z hlavní činnosti ve výši 1 220 tis. Kč a ziskem 
z doplňkové činnosti ve výši 2 182 tis. Kč.  
 

Následující tabulka zobrazuje strukturu hospodářského výsledku: 
   

 plán skutečnost skutečnost 
položka rok 2016 rok 2016 rok 2015 
vlastní výnosy 14 425   15 985  17 421 
příspěvek MMB 40 605 40 599 33 781 
ostat. příspěvky a dotace 0 0 0        
výnosy celkem 55 030 56 584 51 202  
náklady 55 030 55 622 50 358 
zisk/ztráta 0 962 844 

                                                                                                                                                           v tis. Kč                                                                               
                                
2.2 Rozbor výnosů organizace podle jednotlivých druhů 
 
2.2.1 Výnosy celkem 

Výnosy celkem dosáhly v roce 2016 výše 56 584 tis. Kč, což představuje 102,8 % plánu. Oproti 
roku 2015 se zvýšily o 10,5 %. Následující tabulka zobrazuje jejich strukturu: 
      
 % z výn. celk. plán skutečnost skutečnost 
       skupina výnosů r. 2016 (sk.) rok 2016 rok 2016 rok 2015 
tržby za vl. výkony a zboží               13,88 6 997 7 852 9 553 
Výnosy u m.vl.inst.-odpisy maj.                 2,99 1 700 1 694 1 506 
ostatní výnosy              14,37  7 428 8 133 7 868 
příspěvek a dotace na provoz              68,76 38 905 38 905     32 275 
celkem 100,00 55 030     56 584 

8864.44 
    51 202 

                                                                                                                                                     v tis. Kč 
2.2.2 Tržby za vlastní výkony a zboží 

Tržby za vlastní výkony a zboží byly uskutečněny v roce 2016 ve výši 7 852 tis. Kč a tvořily 13,88% 
výnosů organizace celkem. Oproti roku 2015 se tyto tržby snížily o 21,66 %. Jejich strukturu 
představuje následující tabulka: 
 

 plán skutečnost skutečnost 
skupina tržeb rok 2016 rok 2016 rok 2015 

tržby z prodeje služeb 6 795 7 676 9 553  
tržby z prodeje služeb-svatební obřady 200 176 0 
tržby za prodané zboží 0 0       0 
celkem 6 995 7 852  9 553 

Ekonomický rozbor činnosti organizace 
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V této skupině výnosů tvořily 100 % tržby z prodeje služeb, které byly zrealizovány 
v hospodářské činnosti organizace. Skutečnost je v této oblasti oproti plánu vyšší o 855 tis. Kč. Výše 
tržeb roku 2016 byla ovlivněna jak menšími zakázkami, tak i těmi většími. Pokračovaly zakázky 
spočívající v údržbě veřejné zeleně a chodníků kolem Mahenova a Janáčkova divadla, údržba 
zrekonstruovaného prostranství kolem Národního divadla, výsadba truhlíků pro našeho zřizovatele. 
Z větších zakázek to byla například výsadba a údržba dřevin na ulici Filipínského, obnova sídelní 
zeleně obytného souboru Svatoplukova- M. Kuncové- Slívova, náhradní výsadby na ulici Burešova, 
dosadby TBK u biotopu v Horních Heršpicích, založení trvalkových záhonů pro MMB, sadové úpravy a 
náhradní výsadba na akci „Brno, rozšíření vodojemu Lesná“ a další zakázky.  Oproti roku 2015 se 
tržby z prodeje služeb snížily o 1 701 tis. Kč. 
Z této skupiny tvořily tržby za pronájem našich parků ke svatebním obřadům 3,00 %. Oproti roku 
2015 se tyto tržby snížily o 23 tis. Kč.  
 
2.2.3 Ostatní výnosy 

Ostatní výnosy vůči plánu roku 2016 vykazují plnění na 109,5 %, tj. + 705 tis. Kč (viz tabulka u 
bodu 2.2.1). Oproti skutečnosti roku 2015 došlo ke zvýšení o 265 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou 
této části výnosů je zúčtování fondů, tj. 7 704 tis. Kč (94,72 % ostatních výnosů). Oproti roku 2015 se 
zvýšila o 136 tis. Kč. Použití investičního fondu na posílení provozu v oblasti oprav a udržování činilo 6 
715 tis. Kč (87,16 % z celkové částky zúčtování fondů). Jiné ostatní výnosy se oproti roku 2015 zvýšily 
o (135 tis. Kč) a to vlivem vyššího objemu pojistných plnění.  
 
2.2.4 Výnosy z transferů  

       V roce 2016 obdržela organizace příspěvek a dotace na provoz ve výši 38 905 tis. Kč., který 
byl složený z příspěvků na provoz a účelových příspěvků na údržbu Wilsonova lesa, správu a údržbu 
části Ponávky a rozvoj květinových výsadeb v městě Brně, obnovu informačního systému v parcích, 
údržbu zeleně a vodních prvků na Zelném trhu a mimořádný bezpečnostní řez ve stromořadích a 
z odpisů majetku pořízených z dotací. V roce 2016 organizace nevytvářela žádná pracovní místa pro 
Úřad práce, tudíž v provozním příspěvku není započítána částka ze státního rozpočtu. Oproti 
skutečnosti roku 2015 došlo ke zvýšení provozního příspěvku od MMB o 

         6 630 tis. Kč.  
 

2.3 Rozbor nákladů organizace podle jednotlivých druhů 
 
2.3.1 Náklady celkem 

Celkové náklady organizace dosáhly v roce 2016 výše 55 622 tis. Kč, což představuje 101,1 % 
plánu v této oblasti. Oproti roku 2015 se tyto náklady zvýšily o 10,45 %. 
 
Následující tabulka zobrazuje strukturu nákladů organizace podle jednotlivých druhů.   
 

skupina   % z nákl.celk.         plán     skutečnost skutečnost 

nákladů r. 2016(sk.) rok 2016  rok 2016 rok 2015 
spotř. nákupy 15,19 8 129 8 448 9 229 
osobní náklady 41,33 22 500 22 992 21 541 
služby 20,37 11 504 11 328 7 149 
ostatní náklady 23,19 12 897 12 854   12 438 
celkem   100,00 55 030 55 622 50 357 

 
 
 

Ekonomický rozbor činnosti organizace 
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2.3.2 Spotřebované nákupy 

Tyto náklady, které v roce 2016 činily 8 448 tis. Kč, tvořily 15,19 % celkových nákladů organizace. 
Skutečnost je oproti plánu vyšší o 319 tis. Kč (11.63 %). Oproti roku 2015 došlo ke snížení o 9,24 %, tj. 
o 883 tis. Kč.  
 
Strukturu těchto nákladů zobrazuje následující tabulka: 
 % z nákl. celk. plán skutečnost skutečnost 
skupina nákladů r. 2016 (sk.) rok 2016 rok 2016 rok 2015 
spotř. rostl. materiálu  2 081 2 355            1 955  
spotř. ost.mat. celkem  3 698               3 787 3 818 
spotř. materiálu celkem 72,70 5 779  6 142 5 777 
spotř. energie celkem 27,30 2 350 2 306               3 452 
prodané zboží              0        0        0 
spotř.nákupy celkem 100,00 8 613 8 448 9 229 

                                                                                                                                                                         v tis. Kč 
 

Z tabulky vyplývá, že oproti plánu došlo u spotřeby materiálu k navýšení (o 363 tis. Kč) a ke 
snížení u spotřeby energie (44 tis. Kč).  Spotřeba materiálu tvořila rozhodující podíl spotřebovaných 
nákupů celkem (72,70 %). V porovnání s rokem 2015 vrostla spotřeba materiálu o 365 tis. Kč, náklady 
na energie v porovnání s rokem 2015 zaznamenaly snížení o 1 146 tis. Kč. Ušetření financí v této 
skupině účtů proběhlo na účtu vodné a stočné a to díky menší spotřebě vody ve vodních prvcích 
a závlahách u Janáčkova divadla a opravě vodního prvku v parku Studánka. 
 
2.3.3 Osobní náklady 

V roce 2016 činily osobní náklady 22 992 tis. Kč a tvořily 41,33 % celkových nákladů organizace. 
Oproti roku 2015 vzrostly o 6,31 %.  
 
Strukturu osobních nákladů zobrazuje následující tabulka: 

 plán skutečnost skutečnost 
skupina nákladů rok 2016 rok 2016 rok 2015 
mzdové náklady          16 028     16 386 15 310 
zák. soc. pojištění          5 385  5 542 5 186 
zák. soc. náklady               1 087     1 064 1 045 
celkem                          22 500    22 992       21 541 

                                                                                                   v tis. Kč 
 
Z celkových mzdových nákladů, činily náklady na platy 16 071 tis. Kč. Rozhodující položky 

zákonných nákladů, představovaly příspěvky na stravování zaměstnanců zajišťované jinými subjekty, 
příděl FKSP a náklady na pracovní pomůcky a ochranné oděvy.  
 

Struktura, počty zaměstnanců a jejich přírůstky a úbytky za období 1 – 12/2016 a jejich 
průměrné mzdy a zatřídění v roce 2016:  
 
kategorie počet zaměstn. třída přírůstky/úbytky průměrné mzdy 

    fyz. přepočt. 
THZ 23 22,5  8 - 12 1/1 33 473 
D  30      30 2 - 6 19/15 21 209 
VPP 0   0 1 - 2 - - 

 

Ekonomický rozbor činnosti organizace 
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Problematika bezpečnosti práce je v organizaci ošetřena směrnicí ředitele č. 2/2011 „Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci a požární ochrana“ ve znění  pozdějších dodatků.  

V roce 2016 došlo v organizaci k jednomu pracovnímu úrazu s pracovní neschopností delší než tři 
dny. Tento pracovní úraz byl  nahlášen Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský 
kraj, příslušné zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance a pojišťovně, u níž je VZmB ze zákona 
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
(Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG). Odškodnění vyplacené zaměstnanci v souvislosti s pracovním 
úrazem bylo následně požadováno po uvedené pojišťovně. Předpoklad úhrady v prvním čtvrtletí roku 
2017.  
 
2.3.4 Služby 

Tyto náklady v roce 2016 dosáhly částky 11 328 tis. Kč a tvořily 20,37 % celkových nákladů 
organizace. Jejich celkové čerpání je oproti plánu nižší o 2 %. Oproti roku 2015 došlo ke zvýšení 
o 41,54 %.    

 
    
 plán skutečnost skutečnost 
skupina nákladů rok 2016 rok 2016 rok 2015 
opravy a udržování celkem 10 140 9 460 8 424 
jiné služby 7 663 8 856        4 691 
aktivace služeb -6 299 -6 988 -5 996  
celkem 11 504 11 328 7 149 

                                                                                                                                           v tis. Kč 
Celková úspora oproti plánu (176 tis. Kč) byla u této skupiny ovlivněna nižším čerpáním ostatních 

služeb (-1,9%) a vyšším čerpáním v oblasti aktivací služeb vlastními zaměstnanci. 
Oproti roku 2015 vzrostly náklady na opravy a udržování o 1 036 tis. Kč. Náklady  

na opravy a udržování byly vyšší z důvodů oprav a udržování mobiliáře. Tuto skupinu účtů máme 
rozdělenou na opravy stavební, strojní a ostatní. Nejvýznamnější stavební opravy byly v roce 2016 na 
středisku Sportovní, oprava dvorů na středisku Tyršův sad a opravy a údržba v našich parcích. Strojní 
opravy oproti roku 2015 klesly o 40 tis. Kč. Vzhledem ke stáří našeho strojního parku byly opravy 
adekvátní ke stáří našich aut a mechanismů.  
 
2.3.5. Ostatní náklady  

Oproti plánu roku 2016 byla v této části nákladů (viz tabulka u bodu 2.3.1.) skutečnost nižší o 
0,3 %, tj. 43 tis. Kč. Oproti roku 2015 se tyto náklady zvýšily o 3,23 %, tj. 416 tis. Kč.  

Nejvýznamnější položku této skupiny nákladů tvořily odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku ve výši 11 074 tis. Kč (99,0 % plánu), které oproti roku 2015 vzrostly o 765 tis. Kč 
(6,91 %). V navýšení odpisů se promítla především rekonstrukce NKP Špilberk – Hlídka IV a svěření 
vodních prvků u Janáčkova divadla. Odpisový plán schválila Rada města Brna ve výši 11 183 tis. Kč. 
Využití odpisů proběhlo dle odpisového plánu. Další významnou složkou ostatních nákladů je 
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, odškodnění pracovních úrazů, povinné ručení vozidel, 
havarijní pojištění a nákup majetku, jak dlouhodobého hmotného majetku, tak drobného majetku. 
V ostatních nákladech je zahrnuta mimo jiné i položka daň z příjmů v celkové výši 365 tis. Kč.  
 
2.4 Finanční majetek k 31. 12. 2016 
Pokladna 120 644,26 Kč 
Ceniny 84 320,- Kč 
Běžný účet 10 680 476,03 Kč 
Běžný účet FKSP 121 731,12 Kč 
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2.4.1 Hmotný a nehmotný majetek organizace k 31. 12. 2016 
Organizace hospodaří s majetkem města Brna. 

Celkem má organizace k 31. 12. 2016 majetek v pořizovacích cenách ve výši 635 258 058,71 Kč 
 v následujícím členění: 
- Software                                                    1 084 442,00 Kč 
- Drobný dlouhodobý nehm. majetek        285 820,00 Kč 
- DHM – Stavby                                         85 303 006,42 Kč 
- DHM – Stavby-nebytové budovy        29 045 537,00 Kč 
- DHM – Parky                                         435 900 453,71Kč 
- DHM – Dopravní prostředky                31 470 399,00Kč 
- DHM – Stroje, přístroje, zařízení         24 747 588,05Kč 
- Drobný dlouh. hmot.majetek                8 855 232,15 Kč 
- Pozemky                                                 18 565 580,38 Kč 
Celkem                                                    635 258 058,71 Kč   
 
 
2.5 Pohledávky a závazky  
 
2.5.1 Pohledávky 

Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2016 činil 2 989 052,99 Kč, tj. o 1 915 801,19 Kč více oproti 
srovnatelné skutečnosti roku 2015. Podíl pohledávek za odběrateli a poskytnuté provozní zálohy 
představuje 93,18 %.  Stav pohledávek za odběrateli činil 2 025 035,60 Kč, tj. zvýšení o 1 573 086,10 
Kč oproti stejnému období roku 2015, poskytnuté provozní zálohy činily 760 090,- Kč, tj. zvýšení 
o 367 757,61 Kč oproti stavu k 31. 12. 2015. 
 Z celkové částky pohledávek za odběrateli tvoří: 
Pohledávky před lhůtou splatnosti                              1 426 247,60 Kč 
Pohledávky do 30 dnů po splatnosti                                                                                   578 788,00 Kč 
Pohledávky do 60 dnů po splatnosti      0,00 Kč  
Pohledávky do 90 dnů po splatnosti      0,00 Kč  
Pohledávky nad 180 dnů po splatnosti                                                                                  29 374,50Kč  
Stav pohledávek byl v organizaci sledován a pohledávkám za odběrateli po splatnosti byly zasílány 
upomínky a to především na pohledávky s prodlením nad 60 dnů. Z poskytnutých provozních záloh 
tvořily rozhodující podíl zálohy na energie – elektřina, voda, plyn a to ve výši 52,44 %.  
 
2.5.2 Závazky 

K 31. 12. 2016 byly vykázány krátkodobé závazky vyplývající z činnosti organizace (dodavatelé, 
zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění, daně, přijaté zálohy a jiné závazky týkající se provozu) 
v celkové výši 1 344 745,59 Kč. Závazky vůči dodavatelům tvořily 49,99 % z celkových závazků 
organizace, tj. 672 205,59 Kč. Na ostatních závazcích se pak podílely především závazky vůči 
zaměstnancům (1,90 % z celkových závazků), závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění (45,15 %) a závazky z titulu daní. Kontrola stavu veškerých závazků byla provedena v rámci 
inventarizace k 31. 12. 2015. Platby závazků probíhaly dle data splatnosti. 
 
2.5.3 Investice 

V parku NKP Špilberk byly uskutečněny dvě investiční akce. První bylo zbudování veřejného 
osvětlení nad ulicí Údolní, kde byla provedena instalace 9 lamp. Druhou akcí bylo rozšíření parku 
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Špilberk na severním svahu, kde proběhla první část, pokračování je naplánováno na rok 2017. Další 
investiční akcí bylo dokončení parku Koliště pod Janáčkovým divadlem a poslední investiční akcí, 
která byla hrazena z finančních prostředků zřizovatele bylo pokračování akce „Revitalizace staré 
Ponávky – lokalita nad sídlištěm Komárov“. 

 
 
2.6 Fondy organizace 
 
2.6.1 Investiční fond 
Počáteční stav k 1. 1. 2015             3 313 tis. Kč 
Z toho:  
Tvorba   40 432 tis. Kč 
Z toho:  
Odpisy z DHM a DNM 9 336 tis. Kč 
 
Čerpání     41 291 tis. Kč  
Z toho:  
Ostatní   41 291 tis. Kč 
V tom: 
Strojní investice  2 695 tis. Kč 
Posílení provozu v oblasti stavebních oprav a udržování 7 984 tis. Kč 
Financování investičních výdajů 30 612 tis. Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2016         2 454 tis. Kč    

Investiční fond byl tvořen odpisy dle odpisového plánu, který byl splněn na 99%. Čerpání 
fondu, se hradilo z odpisů majetku a bylo vyšší než původní plán roku 2016. V oblasti strojních 
investic se pořídil majetek v hodnotě 4 895 tis. Kč.  V oblasti stavebních investic se uskutečnila 
naplánovaná oprava našeho střediska na ulici Sportovní, kde se opravil dvůr, vstup do střediska 
a kompletně se opravilo WC, které bude sloužit i pro veřejnost, na ředitelství v parku Tyršův sad se 
opravili dvory, na Kolišti se pokračovalo s úpravou parku kolem zbudovaného Fit parku 
a v Přízřenicích se budovala příjezdová cesta.  

Zůstatek v investičním fondu v roce 2016 bude použit na naplánované investiční akce, opravy 
našeho mobiliáře, např. zázemí střediska na ulici Zahradnická, nákup mechanizmů – dvou 
nákladních automobilů a dvou osobních aut. Fond je krytý.     

 
2.6.2 Rezervní fond 
Počáteční stav k 1.1.2016                                                                                                                                 1 403 tis. Kč 
Z toho tvorba: 
Převod ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015                                                                             169 tis. Kč 
Sako – veřejná sbírka                                                                                                                                                 77 tis. Kč                           
Z toho čerpání: 
Další rozvoj činnosti – Entente Florale 2016                                                                                              263 tis. Kč                                          
Zůstatek k 31.12.2016                                                                                                                                          1 359 tis. Kč 
Fond je krytý. 
 
2.6.3 Fond odměn 
Počáteční stav k 1.1.2016                                                                                                                                    166 tis. Kč  
Převod ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015                                                                            675 tis. Kč 
Odměny zaměstnancům                                                                                                                          700 tis. Kč 
Zůstatek k 31.12.2016                                                                                                                                       141tis. Kč 
Fond je krytý. 
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2.6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)  
Tento fond je v organizaci tvořen v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění, 

základním přídělem ve výši 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů 
a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Fond je tvořen 
na vrub nákladů příspěvkové organizace.  

Použití fondu v roce 2016 v souladu s Kolektivní smlouvou, uzavřenou v souladu se zákonem č. 
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů mezi zaměstnavatelem a základní 
odborovou organizací při VZmB zobrazuje následující tabulka: 

                         plán             skutečnost             skutečnost 
                       2016             2016                        2015 

Počáteční stav 82  82 57 
Příjmy 234 241 150 
Výdaje  240 199 125 
Z toho:     
Stravování 240 177 119 
Rekreace     0    0    0 
Kultura a tělovýchova  0 14 0 
Dary a soc. výpomoci  0    8 6 
    
Zůstatek                            76 124 82 

                                                                                                                                                                                  v tis. Kč 
Fond je krytý. 
 
 
2.7 Kontrolní činnost 
 

Interní audit v organizaci zajišťuje pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený  
od řídících výkonných struktur. Nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace  
a vnitřní kontrolní systém organizace. Na základě případných zjištění interní auditor doporučuje další 
postupy ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo eliminaci rizik 
a k přijetí opatření k nápravě. 

Interní audit v organizaci byl v roce vykonáván na základě ročního plánu ze dne  
29. prosince 2015 v souladu se střednědobým plánem na roky 2014 - 2016 ze dne 20.12.2013. 
V roce 2016 auditor provedl 6 plánovaných auditů.  

 První audit v roce se zaměřuje na kontrolu dodržování zákona o finanční kontrole, kontrolován 
je vždy celý předchozí rok. V roce 2016 nebyly nalezeny žádné nedostatky. 

 Druhý z auditů se zaměřil na dodržování platné metodiky zřizovatele. Během auditu nebyly 
nalezeny žádné nedostatky.  

 Třetí audit hodnotil krok udělaný v roce 2013, kdy se organizace rozhodla přejít na jiný systém 
financování kopírovací techniky. Audit zkoumal hospodárnost tohoto rozhodnutí a potvrdil správnost 
učiněného kroku a jeho výraznou úsporu.      

 Další z auditů hodnotil stav výpočetní techniky v organizaci a navrhuje obnovu některých 
informačních technologií v organizaci. 

 Pátý audit se zaměřil na to, jak se organizace prezentuje na webech, vyhledávačích  
a podobných kanálech. Během auditu byly zjištěny nedostatky a byla učiněna doporučení k nápravě. 

 Poslední audit v roce 2016 prověřoval naplnění doporučení auditora, která vyplynula  
z auditů provedených v roce 2015. Audit ukázal, že doporučení z auditů jsou plněna.  

 V roce 2016 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo zjištění, která by bylo třeba předat 
policejním orgánům či státnímu zástupci. 
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2.8 Inventarizace majetku a závazků 
 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 proběhla v organizaci v souladu  
se směrnicí ředitele č. 1/2011 ve znění pozdějších dodatků a s příkazem ředitele č. 3/2015. 
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 
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3 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE   
 
Hlavní činností Veřejné zeleně města Brna je správa a rozvoj svěřeného majetku a plnění veřejně 

prospěšných služeb. Hlavním cílem je udržování a zlepšování stavu veřejné zeleně celoměstského 
významu, propagace a osvěta. 

 
 

3.1 Parky 
 

Organizace pečuje o nejvýznamnější brněnské parky, které jsou zvýrazněny v níže uvedené 
mapce.  

 

 
 

Stejně jako každý rok byla ve všech parcích prováděna pravidelná údržba, která je zaměřena 
hlavně na udržování čistoty parků – pravidelný úklid, sečení trávníků, čištění komunikací a mlatových 
povrchů, odplevelování záhonů, svahů a trávníků, řez živých plotů, trvalek a keřů, čištění 
odvodňovacích kanálků a sběrných šachet, čištění potoka a všech kašen. V průběhu roku byla 
prováděna pravidelně zálivka mladých výsadeb stromů, keřů, záhonů a letniček.  

Po celý rok byl opravován veškerý mobiliář v parcích a dětských hřištích, byla opravována 
a doplňována poškozená dlažba mlatové povrchy. Všechny prvky byly v letních měsících natřeny. 
Průběžně během roku byla odstraňována posprejovaná místa laviček, odpadkových košů a zdí.  

V podzimním období byla údržba zaměřena na likvidaci spadeného listí mulčováním. V zimním 
období byla prováděna zimní údržba ve všech parcích.V průběhu roku se provádělo stříhání živých 
plotů kolem chodníků, komunikací a dětských hřišť. V jarním období bylo zprovozněno Skalní jezero 
na Špilberku a ostatní všechny kašny v parcích včetně vodních schodů. Travnaté plochy byly 
regenerovány bránami taženými koňmi. 
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V parku NKP Špilberk a Lužánky byly a obnoveny texty a infografika na informačních tabulích včetně 
oprav a nátěrů těchto tabulí. Do parku NKP Špilberk byly umístěny 4 ks nových navigačních tabulí 
a bylo umístěno 6 ks nových ukazatelů na rozcestnících. 
 
 

 

Špilberk 
Rozloha parku: 184 144 m2 

GPS: 49°11'40.462"N, 16°35'57.613"E 

 
 

Ing. Damcová zpracovala projektovou dokumentaci na akci „Rozšíření parku Špilberk na 
severním svahu“. Řešené území se nachází v dolní části severního svahu Špilberku. Cílem tohoto 
projektu je revitalizace zpustlých zahrad a v rámci tohoto je řešeno i komunikační propojení areálu 
parku s „Otevřenou zahradou“ a „Boromejskou zahradou“. Součástí jsou sadové úpravy, závlahy, 
oplocení a mobiliář. Na tuto akci bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Práce byly 
zahájeny a bude pokračováno v příštím roce. Celková revitalizace by měla být ukončeno v září r. 
2017. Do parku byla umístěna socha Jana Skácela. Byla provedena el. instalace – doplnění veřejného 
osvětlení severní kočárkové cesty na straně Údolní – bylo doplněno 9 ks svítidel a byly předány do 
správy TSB a.s. Brno. 
 

  
 
 

Jako každým rokem probíhaly v parku různé akcí – jako Seznámení veřejnosti se skautingem, 
Pohádkový les, Maraton Brno, Firemní běh, cvičení jógy, Kriterium horských kol a další. 
Také byly uspořádány komentované prohlídky parku NKP Špilberk.  
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Denisovy sady 
Rozloha parku: 19 169 m2 

GPS: 49°11'26.891"N, 16°36'21.041"E 

Kapucínské 
terasy 

Rozloha parku: 1 546 m2 

GPS: 49°11'25.150"N, 16°36'29.779"E 

Studánka 
Rozloha parku: 6 833 m2 

GPS: 49°11'29.311"N, 16°36'17.067"E 

 
 

Park Denisovy sady stále čelí vandalskému chování některých problémových návštěvníků. 
Potýkáme se zde s nákladnými opravami mobiliáře, s denním velkým nepořádkem a posprejovanými 
místy – lavičky, koše, zdi. Tyto práce stojí jednak velké úsilí a také finanční náklady na opravy a úklid. 
Několikrát ročně musí být opraven a vymalován altán. I v tomto roce pokračovaly udržovací práce – 
oprava zdí v parku Denisovy sady podle zpracovaného projektu. V letošním roce bylo vydáno stavební 
povolení na stavení úpravy s názvem „Kapucínské terasy – objekt pod nástupní terasou“.  Stavba je 
členěna na několik stavebních objektů. Práce budou zahájeny v příštím roce. 
 

Z akcí, které jsou pořádány už několik roků, to byly Swingové večery pod Petrovem a Salsa pod 
Petrovem, které probíhají po celé léto. Dále Brno čte Bibli, Den otců ve skotském stylu, Kuličkový 
turnaj, Ochutnej Asii, Pozdní sběr, Lampionový průvod, Petrov wine festival, cvičení Tai Chi, Bitva u 
Slavkova a další. Tradičně jsou pořádány promenádní koncerty naší organizací. Tyto koncerty jsou 
oblíbené a těší se velké návštěvnosti občanů. 
 

 

Lužánky 
Rozloha parku: 180 340 m2 

49°12'23.455"N, 16°36'31.275"E 
 

 
 

Bylo dobudováno zázemí – stůl a posezení u el. grilu, který je velmi využíván po celý rok. Byla 
zahájena oprava dětského hřiště podle zpracovaného projektu prof. Otrubou a další práce budou 
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pokračovat v příštím roce. Kromě každodenního již zmiňovaného úklidu a údržby parku bylo 
provedeno čištění potoka od náletů a suchých porostů. Byly provedeny ořezy keřů a odstranění 
suchých větví. I v tomto roce jsme se znovu zúčastnili Víkendu Otevřených zahrad. Návštěvníci měli 
možnost se projít a poslechnout si zajímavý výklad o parku. 

Také po celé léto probíhala akce -  Dětské léto v Lužánkách – již druhým rokem pořádáme pro 
děti, rodiče s dětmi a pro všechny návštěvníky různé akce – jako dětská divadelní představení, 
malování, různé hry, koncerty a další. Některé akce pořádáme ve spolupráci se Střediskem volného 
času. Z akcí, které probíhaly v parku, můžeme jmenovat – Běh Lužánkami, Brněnský pétanquový 
pohár, Juniorský maraton, Lesnická všestrannost, Běh Světluška, Mezigenerační piknik, Guláš Fest, 
Dny dětí, Friesbee festival, Babylonfest, Festival zdraví a pohody, Verbenafest, Festival pro studenty 
vysokých škol a další akce. 
 
Dětské léto v Lužánkách 

V loňském roce opět pokračoval letní lužánecký program s názvem Dětské léto 
v Lužánkách, tentokrát již 2. ročník. Tento projekt je určen především dětem a jejich rodičům, 
kteří tráví léto ve městě a to konkrétně v brněnském parku Lužánky. Letní projekt doprovázelo 
více jak 40 doprovodných akcí v časovém rozpětí 4 měsíců, a to ve spolupráci s 13ti organizacemi. 

   
Plakáty s programem 2. ročníku Dětského léta v Lužánkách 
 

Od 24. května byl zpřístupněn v parku Lužánky, na louce pod střediskem VZmB, velký bílý 
stan. Ten sloužil jako odpočinkové místo pro rodiče s dětmi, místo pro divadelní představení 
a posezení, doprovázené s malým občerstvením. Kolem stanu bylo zřízeno dočasné pískoviště, 
pověšeny 2 závěsné houpačky, volně rozmístěny lavičky, lehátka a židle. Ve stanu byl k dispozici 
stánek s občerstvením, který byl v provozu od 11-19 hodin. Doprovodný program byl směřován 
na úterý a čtvrtek odpoledne (v 16 hodin), žádná akce nebyla návštěvníky zpoplatněna. Během 
léta proběhlo 5 hudebních vystoupení z cyklu promenádních koncertů – Vzpomínání na Louise 
Armstronga, Old Boys Poutníci, Johny Cash Revival, Milan Kašuba Band, Baobab. V září proběhl ve 
stanu i tradiční Babylonfest, v letošním roce byly vysazeny národní stromy Rusínů a Vietnamcům. 
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Fotografie z Babylonfestu – Vystoupení vietnamské menšiny (foto: Fuchsová, 13. 9. 2016) 
  

 
Fotografie z akcí během Dětského léta v Lužánkách – Princezna s dlouhým nosem, Projížďka koňský povoze (Foto:   
Fuchsová, 24. 5. 2016) 
 

 
Fotografie z akcí během Dětského léta v Lužánkách – Princezna s dlouhým nosem, Projížďka koňským povozem (Foto:   
Fuchsová, 24. 5. 2016) 
 

Dětské léto v Lužánkách bylo zahájeno v úterý 24. května, odpoledne v 16:00 program uvedl 
náměstek primátora pan M. Ander, poté proběhlo divadelní vystoupení Divadla koráb s názvem 
Princezna s dlouhým nosem. Po představení bylo k dispozici malování na obličej pro děti, 
projížďka v koňském povozu, zábavné hry s animátory z BrunoFamily Parku, velká šachovnice aj. 

Do programu byla zařazena divadelní představení Divadla Koráb, Aldente, Paravánek, 
a Písničkových tetin. Malování pro děti sklidilo největší úspěch, to zajišťovala agentura Chůvička 
Brno. Doplnění programu odpoledne vytvářeli animátoři z BrunoFamily Parku, Klaun Ondra nebo 
Lukostřelba. Během celého léta byli ve stanu k dispozici stolní hry pro děti, badminton, švihadla, 
kroket a knížky pro děti. Pro nejmenší byly k dispozici dřevěné kostky a hračky. Na louce před 
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stanem bylo volně složené pískoviště, v perných dnech byl spuštěn mlhovač pro osvěžení. Mezi 
stromy byla dokonce natažena SlackLine, ale bohužel byla nenávratně poškozena.  

Stan také vytvořil nedílnou součást pro zázemí veřejného elektrického grilu. Lidé si zde mohli 
zapůjčit mobiliář a zjistit aktuální dostupnost.  

I v letošním roce sklidil program velmi kladné ohlasy od návštěvníků. Největší skupinu ve 
stanu tvoří pravidelní návštěvníci, pro které je potřeba vymýšlet stále originálnější nápady. 

 
 

 

 

Tyršův sad 
Rozloha parku: 16 949 m2 

GPS: 49°12'10.009"N, 
16°36'10.773"E 

 

 
 

V parku probíhala standardní údržba a úklid stejně jako v ostatních parcích. Rovněž veškerý 
mobiliář byl natřen. Stejně jako již několik roků byly záhony vysázeny cibulovinami a přímým 
letničkovým výsevem. 

Z akcí, které byly uspořádány v parku – Den dětí, Soutěž studentů InterSob, Malování v Tyršáku 
a další. 
 
 

 
Celoroční údržba parku byla zaměřena na čistotu parku, pravidelný úklid, odplevelování záhonů, 

ořezávání keřů, čištění ploch a sečení travnatých ploch. Záhon před Domem umění byl zvětšen a oset 
letničkami. Plocha za Domem umění byla zkultivována a založili jsme nové trvalkové záhony dle 

 

Koliště 
Rozloha parku: 16 495 m2 

GPS: 49°11'49.112"N, 16°36'50.916"E 
 

 

 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 



 

20 
 

projektu. Bylo vysazeno 7167 kusů trvalek. Na podzim bylo do parku vysázeno 7000 kusů cibulovin 
(krokusy, narcisy, modřence, tulipány, česneky). 

V parku byla provedena inventarizace stromů a ošetřeno 7 stromů bezpečnostním a redukčním 
řezem 

Poškozený mobiliář podléhal pravidelným opravám. V letních měsících byly natřeny lavičky 
a odpadkové koše. 

V podzimních měsících bylo spadané listí podrceno a ponecháno v parku. V zimním období byla 
zajišťována údržba cest. 
 
Fitpark 
V první polovině roku byl v prostoru za Zemanovou kavárnou vybudován nový fitpark. Akce byla zcela 
financována z fondu rozvoje investičního majetku VZMB. Fitpark je tvořen 5 – ti zabudovanými 
venkovními cvičebními stroji - trenažér chůze, kormidlo, krosový eliptický trenažér, bradla – kliky, 
twist kombi. Celková cena díla je 449.015,- Kč s DPH 
 
 

 

Wilsonův les 
Rozloha parku: 342 569 m2 

 

 

 
V roce 2016 byl hlavní důraz v údržbě lesoparku kladen na péči o porosty. V předjaří bylo 

provedeno kácení suchých či rozlomených a vyvrácených stromů, k pokácení bylo označeno celkem 
83 stromů o průměru kmene od 10 do 71 cm. V průběhu vegetace bylo prováděno ošetřování stromů 
podél cest a v okolí dětských hřišť. Na zdravotním stavu stromů se projevilo výrazné sucho 
v posledních dvou letech, koruny stromů, zejména javorů 
mléčů zareagovaly proschnutím, některé stromy zcela 
odumřely.  
 

Při ulicích Tichého a Eliášova byly provedeny lokální 
redukce vzrostlých jerlínů s cílem odlehčit větve nad 
vozovkou a zajistit tak větší bezpečnost pod stromy. Celkově 
bylo řezem ošetřeno bezmála sto stromů. Dále byl proveden 
řez keřů po obvodu lesoparku, aby byl zajištěn průjezdný 
profil komunikací lemujících lesopark. Při ulici Marie 
Steyskalové byl proveden tvarovací řez živého plotu, stejně 
tak podél parkové komunikace poblíž hřiště na ulici 
Havlíčkově. 
 

Sucho se projevilo také na mladých výsadbách, 6 stromů 
a 14 keřů vysazených v rámci rekonstrukce v roce 2012 
uhynulo a bylo nahrazeno novými výsadbami.  
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 Každoročně prováděná oprava povrchů mlatových cest nebyla v tomto roce potřeba, neboť 
nedošlo vlivem mírné a suché zimy i celého předchozího roku k žádnému výraznému rozrušení 
povrchů. Údržba tak spočívala v čištění odvodňovacích kanálků a svodnic, sečení zarůstajících okrajů 
trávou a v úklidu listí v podzimních měsících. 
   

Nově byly nainstalovány potřebné odpadkové koše.  
 

V posledních letech se Wilsonův les stále častěji stává dějištěm sportovních a společenských 
akcí. V roce 2016 se zde konalo několik organizovaných běhů, noční průvod světýlkový průvod dětí 
i dospělých, koncem roku si lesopark vybralo pro setkání sdružení TRINITAS, tato akce byla spojena 
s instalací atypické dřevěné lavičky.  
 

S odstupem času od provedené rekonstrukce lesoparku (dokončené v roce 2012), kdy bylo 
provedeno celoplošné vyčištění plochy od náletů a proběhla probírka semenáčů javorů, jasanů 
a akátů, se v podrostu prosazuje stále více bylin.  
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Stará Ponávka 
Rozloha parku: 24 734 m2 

 

 

 
Práce v roce 2016 byly zahájeny vykácením 4 nakloněných akátů na Komárovském nábřeží. Šlo 

o pozůstatky původních akátů, které vyrostly z pařezových výmladků a začaly se projevovat jako 
nestabilní. Náhradou byly na stejném místě hned na jaře vysázeny 3 střemchy, na podzim přibylo 
dalších 9 stromů (střemchy, vrby, olše) jako náhrada za pokácený jerlín při opravě mostku pro cyklisty 
a pěší na ulici Jeneweinově. Údržba břehů byla v jarních letních měsících zaměřena na potlačení 
porostů křídlatky mechanickým způsobem a to opakovaným pokosem na nízkou výšku. Současně 
probíhalo opakované sečení břehů. Na dvou místech (na ul. Čechyňské a Za mostem) byly 
zlikvidovány černé skládky. V úseku nad Zvonařkou bylo provedeno vyčištění koryta a břehů (resp. 
opěrných zdí) od náletů, naplavenin a jiného odpadu. 

 
 V roce 2016 

pokračovaly projekční práce 
pro první úsek navržené 
Revitalizace Staré Ponávky – 
lokality nad sídlištěm 
Komárov. V květnu 2016 
byla podána žádost o 
územní rozhodnutí, které 
však bylo 2x přerušeno 
z důvodu požadavku 
stavebního úřadu na 
doplnění podkladů. 
Dodatečně pak byla podána 
žádost o připojení 
nemovitosti ke komunikaci. 
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Skládka při ulici Čechyňské 
 

 
 
Stará Ponávka po úklidu 
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3.2 Stromořadí 
K 31.12.2016 evidováno 17.336 stromů. 

 
3.2.1 Stromořadí Brno-střed, Žabovřesky 
 

Ing. Alexandra Koutná 
koutna@vzmb.cz, tel. 605 226 760 

správce stromořadí Brno-střed a Žabovřesky 

V rámci údržby stromořadí na území MČ 
Brno-střed a Žabovřesky byl nejpočetnějším 
zásahem redukční řez korun stromů. Speciálním 
typem redukce byly tzv. řezy na čípek, kdy je 
v pravidelných intervalech 1-3 roky obnovována 
sekundární koruna stromu. Větve sekundární koruny 
jsou zkracovány na čípky s 1-3 pupeny, z nich se 
tvoří nová koruna. Protože je její struktura odlišná 
od primární (přirozené) a je méně stabilní, je třeba ji 
pravidelně obnovovat. Tento typ řezů byl 
praktikován v dřívější době, nyní se od jeho 
zakládání ustupuje z důvodu časové a finanční 
náročnosti a rovněž z důvodu zkracování životnosti 
stromu, které je zapříčiněno pravidelným řezem, 
který v důsledku představuje poškození stromu.  U 
takto založených korun je třeba pravidelné 
sesazování korun provádět až do konce života 
stromu. V opačném případě hrozí rozlomení koruny 
stromu. Tímto typem řezu byly ošetřeny stromy 
v ulicích Jiráskově, Sobotkově, Všetičkově, Králově, 
Šmejkalově a jeden strom na ulici Jana Nečase 
Celkem bylo takto ošetřeno 58 stromů.  

Lokální redukce (např. pro zajištění 
podchodné a podjezdné výšky) či obvodové redukce 
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byly provedeny u 99 stromů. Bezpečnostní řez za účelem odstranění suchých či nevhodně rostoucích 
větví s cílem zlepšit provozní bezpečnost stromů byl proveden u 23 stromů. 

Výchovné řezy byly prováděny pouze 
v rámci výsadeb stromů, neboť v předešlém roce 
byla takto ošetřena většina stromů vysazených 
v posledních 10 letech. 

Speciálním typem ošetření byly 
bezpečnostní vazby stromů, jejichž účelem je 
stabilizovat korunu stromu proti rozlomení a 
pokud už takový případ nastane, zmírnit 
negativní následky pádu části koruny. Vazby 
korun stromů byly prováděny u 7 stromů na ulici 
Hlinky, v některých případech šlo o revize či 
náhradu dříve instalovaných vazeb, ale byly 
instalovány i vazby na zcela nových místech. 

Pokáceno bylo 50 suchých stromů či 
stromů se zhoršenou stabilitou, stejný počet 
nových stromů byl vysazen. V případech, kde to 
poloha inženýrských sítí umožnila, byly stromy 
vráceny na původní místo po stromech 
vykácených. V souvislosti s rekonstrukcí ulic 
Minské a Horovy bylo vysazeno nové stromořadí 
v počtu 23 stromů a dále několik set keřů, které 
přejdou po uplynutí záruční lhůty do správy 
Bkom. 
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Součástí péče o 
stromořadí je úprava a 
údržba výsadbových míst. 
Aby byly stromy chráněny 
před poškozováním 
parkujícími automobily, 
byly ke stromům 
instalovány kovové 
zábrany, které chrání 
kmen stromů a nejbližší 
kořenový prostor stromů 
(ul. Hlinky). 

 

 

Dvě lavičky ve tvaru 
šestihranu byly instalovány 
kolem stromů na okrajích 
vyvýšených záhonů na ulici 
České. Kromě ochrany 
stromů poskytnout 
kolemjdoucím příležitost 
k odpočinku. 

 

 

 

V rámci výkonu správy stromořadí proběhla řada koordinačních jednání o rekonstrukcích ulic 
včetně stromořadí. Jednou z nich je ulice Gorkého. Po mnoha jednáních se podařilo projekčně 
připravit obnovu stromořadí s použitím zcela nového systému pro zajištění dostatečného 
prokořenitelného prostoru pod zpevněnými povrchy, čímže se výrazně zkvalitní prostor pro růst 
a vývoj nových stromů.  
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3.2.2 Stromořadí Brno-Židenice, Brno-jih, Slatiny, Bystrc, Komín, Starý a Nový Lískovec, Bosonohy 
 

Ing. Tomáš Trnka 
trnka@vzmb.cz, tel. 730 872 298 

správce stromořadí Brno-Židenice 
 

Městská část Židenice je specifická pestrým uličním stromořadím. Snažíme se vhodně 
zakomponovat různé druhy stromů a jejich kultivary do stávajících stromořadí. Na mnoha lokalitách 
jsou již dožívající senescentní jedinci, kteří budou nahrazovány novými výsadbami – stejného nebo 
vhodněji zvoleného druhu, dle podmínek na stanovišti.  

V roce 2016 proběhlo dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace 
na ulici Filipínského. Na této ulici byly následně vysazeny různé druhy stromů (habry, jírovce a lípy). 
Pestřejší druhová skladba v uličním stromořadí může být v některých případech vhodnější než 
jednodruhová. Na ulici Pastrnkova byla dokončena rekonstrukce vozovky a parkovacích ploch – u této 
rekonstrukce bylo nutné, z důvodů mohutných kořenových náběhů lip, upravit projekt a zúžit 
komunikaci. Další významná rekonstrukce byla ukončena na ulici Čejkova. Zde byly vysazeny jeřáby, 
které jsou náhradou za pokácené lípy – pravidelně řezané na tzv. čípkový řez. Obecně je snaha 
nahrazovat tyto lípy jinými vhodnějšími druhy. Další výsadby budou pokračovat po zimě 2017. 

Mimo čípkových řezů, proběhl ořez u všech stromů na ulicích Václavkova a Klíny. V MČ Brno – Jih 
byl proveden ořez tamaryšků na ulici Jeneweinova a zdravotní řez lip na ulici Masná.  

Zdravotní řez byl proveden také u památného stromořadí lip na Bosonožském náměstí. Zde bylo 
instalováno i několik bezpečnostních (dynamických) vazeb. V rámci správy o památné stromořadí 
(Bosonožské náměstí, Líšeňská) jsme provedli přístrojová měření – tahové zkoušky a akustický 
tomograf. Přístrojové hodnocení stromů slouží k ověření statických poměrů vybraných stromů. 
Tahová zkouška prověřuje odolnost kořenů proti vývratu pomocí simulované zátěže. Akustický 
tomograf zjišťuje přítomnost hniloby ve kmeni. Na základě naměřených hodnot program vyhodnotí, 
zda je strom odolný vůči zlomu ve kmeni. Program vytvoří matematický model pravděpodobnosti 
hniloby na základě naměřených hodnot šíření zvuku ve dřevě. Výsledná hodnota je v procentech a je 
označována jako bezpečnostní faktor. 

V MČ Komín jsme převzali do své správy centrální část kruhového objezdu při ulici Hlavní. Po 
dohodě s MČ Komín byla plocha rekultivována, protože stav této zelené plochy byl nevyhovující. Byl 
zde vytvořen květinový záhon, který bude fungovat jako přírodní společenství, které je méně náročné 
na údržbu než klasický trvalkový záhon. Druhy rostlin jsou voleny tak, aby odpovídaly daným 
stanovištním podmínkám. U kruhového objezdu v Komíně jde o zcela osluněné suché stanoviště. Byly 
zde vysazeny suchomilné rostliny, které nebudou vyžadovat pravidelnou zálivku. Přesto se v rámci 
pravidelné údržby počítá se zálivkou v případě výjimečného sucha v letních měsících. Rostliny byly 
voleny tak, aby vznikl atraktivní záhon během celého vegetačního období. V jarních měsících budou 
vykvétat cibuloviny. V letních měsících budou trvalky působit dojmem rozkvetlé prérijní louky. Na 
podzim budou dominovat okrasné trávy.  

V městských částech Slatina, Starý a Nový Lískovec, Přízřenice, Jundrov, Kohoutovice, Komárov, 
Komín, Horní a Dolní Heršpice, Černovice, Bohunice, Bosonohy a Bystrc byla prováděna pravidelná 
údržba na stávajícím stromořadí.   
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Stavba na ulici Pastrnkova – MČ Židenice 
 

 
Tahová zkouška – Bosonožské náměstí – MČ Bosonohy 
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Ořez javorů na ulici Václavkova - Židenice 
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Výsadby na ulici Čejkova – MČ Židenice 
 

 
Frézování pařezů na ulici Hermannova – MČ Starý Lískovec 
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3.2.3 Stromořadí Brno-Královo Pole, Brno-Černovice, Brno-Líšeň, Brno-Tuřany, Brno-Chrlice, Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-Maloměřice a Obřany,  Brno-Ivanovice, Brno-Medlánky, Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

 

Ing. Irena Růžičková 
ruzickova@vzmb.cz, tel. 605 226 766 

správce stromořadí  
 
PĚSTEBNÍ ZÁSAHY 
 

Nejčastěji prováděným řezem v uličním stromořadí byl v roce 2016 redukční řez, který byl 
uskutečněn u 224 stromů. Redukce korun se realizovala z důvodu zasahování větví k fasádám domů 
a ke sloupům veřejného osvětlení. Nejvíce takto ořezaných stromů bylo v MČ Brno – Královo Pole 
(108 ks) a MČ Brno – Líšeň (85 ks).  

Z pohledu četnosti následoval tzv. čípkový řez. V roce 2016 bylo potřeba obnovit sekundární 
korunu u 162 stromů, nejvíce čípkových řezů bylo provedeno v MČ Brno – Královo Pole (71 ks) a v MČ 
Brno – Tuřany (38 ks).  

Zdravotním řezem byly ošetřeny pouze dva javory na ul. Zámecké v MČ Brno – Chrlice, kde byly 
odstraněny suché a odumírající větve. 

Během roku 2016 bylo vykáceno celkem 76 stromů. Jednalo se o stromy, které vlivem 
klimatických podmínek uhynuly suchem nebo byly vykáceny z bezpečnostních důvodů. Za odstraněné 
dřeviny zrealizuje naše organizace dosadby mladých stromů do stromořadí.  

Kořenové a kmenové výmladky byly odstraňovány dle naléhavosti. 
U 926 ks mladých výsadeb byly provedeny zálivky dle klimatických podmínek v termínu od 

dubna do října 2016.  
Ve výsadbových čtvercích v počtu 1010 ks bylo zajištěno odplevelení mříží, pokos, doplnění 

štěpky do čtverců, vyčištění čtverců od odpadků.  
V Brně - Králově Poli na Slovanském náměstí, v ulicích Husitské a Hostinského ve výsadbových 

záhonech byl proveden postřik u růží proti padlí.  
     

VÝSADBA 
 

            V roce 2016 bylo do stromořadí vysazeno 33 nových stromů. 
 
Výsadby 2016       
ÚMČ  ulice  druh  počet  jaro/podzim 
KR. POLE Dobrovského Acer campestre ´Elsrijk´ 2 jaro 
  Škárova Prunus hillieri ´Spire´ 1 jaro 
  Máchova 9 Fraxinus ex. ´Globosum´ 1 jaro 
  Tyršova 4 Acer campestre ´Nanum´ 1 podzim 
  Staňkova 8a Acer platanoides ´Globosum 1 podzim 
  Staňkova 10b, 12 Acer platanoides ´Globosum 2 podzim 

  Tyršova 30, 36, 35/37, 48, 
napr.č.62 Acer campestre ´Nanum´ 5 podzim 

ČERNOVICE Cornovova 38,42,48,50,52a Sorbus thuringiaca ´Fastigiata  ́ 5 podzim  
  Cornovova 14 Acer platanoides ´Olmsted´ 1 podzim  
ŘEČKOVICE Koláčkova napr.č.37, napr.č.39 Prunus serrulata ´Kanzan  ́ 2 podzim 
OŘEŠÍN Klimešova u ul. U Mostku Sorbus aria 2 podzim 

CHRLICE Zámecká 
18,23,33,35,39,41,42,43,67 Tilia cordata ´Rancho  ́ 10 podzim 

CELKEM     33   
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KEŘE          
Královo Pole Staňkova (Pionýr.- Rybníček) Ribes alpinum  1080 podzim 

 
 

Rekonstrukce ulice Staňkovy v Brně - Králově Poli 
 

Od podzimu 2015 a v průběhu celého roku 2016 probíhala rekonstrukce vodovodu, kanalizace, 
plynovodu a s tím související opravy domovních přípojek k nemovitostem, jako poslední se 
uskutečnila rekonstrukce veřejného osvětlení. Opravu chodníků včetně nově zrekonstruovaných 
výsadbových záhonů dozorovala firma Brněnské komunikace, a.s. 
        V rekonstruované části ulice Staňkovy, tj. úsek od ul. Pionýrské po ul. Rybníček, je 27 
výsadbových obdélníků o rozměru 2,7 x 1,7 m, do kterých naše organizace v prosinci 2016 vysadila 
1080 ks keřů  - meruzalka alpská (Ribes alpinum). Javorová alej byla doplněna 3 javory, které chyběly 
v záhonech. Výsadbové plochy byly zamulčovány. 
 
 
Ul. Staňkova – oprava chodníků, situace 

 
 
Ul. Staňkova – nová dosadba javorů do stromořadí včetně nové výsadby keřů  - meruzalka alpská (Ribes 
alpinum) 

 
 
Rekonstrukce ulice Cornovovy v Brně - Černovicích 

 
Významnou rekonstrukcí inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, plynovodu, veřejného 

osvětlení) a povrchů v MČ Brno – Černovice byla ulice Cornovova.  
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V rámci stavebních prací byly ohroženy vzrostlé lípy a javory, které byly v kolizi s kanalizačními 
přípojkami. V průběhu stavby se ukázalo, že ke kácení dospělých stromů nedojde, neboť dřeviny 
nebyly v bezprostřední blízkosti přípojek, a proto bylo možné stromy zachovat. V listopadu 2016 naše 
organizace dosadila do uličního stromořadí na ul. Cornovovou, v úseku mezi ulicemi Bolzanovou 
a Húskovou, 5 jeřábů (Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´) a před BD Cornovova č. 14 jeden sloupovitý 
javor mléč (Acer platanoides ´Olmsted´).  

Věříme, že nově opravenou ulici včetně nových sadových úprav ocení širší veřejnost. 
Ul. Cornovova v průběhu rekonstrukce povrchů 

 

 
 
  
Ul. Cornovova – po rekonstrukci inženýrských sítí. V průběhu rekonstrukce ulice se podařilo zachovat dospělé 
javory a lípy. 
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Ul. Cornovova – nová dosadba jeřábů (Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´) do uličního stromořadí 
 

 
 
 
 
3.2.4 Stromořadí Brno-sever 
 

Ing. Kateřina Novotná 
novotna@vzmb.cz, tel. 605 226 766 

správce stromořadí  
 

Nejčastěji prováděným řezem v uličním stromořadí Brno – sever byl v roce 2016 bezpečnostní 
řez, který byl proveden u 65 stromů.  

Druhým nejčetnějším typem řezu byl redukční řez, který se převážně prováděl z důvodu redukce 
od fasád domů. Celkem byl proveden u 50 stromů. 

 Z pohledu četnosti následoval tzv. čípkový řez. V roce 2016 bylo potřeba obnovit sekundární 
korunu u 27 stromů. 

 Během roku 2016 bylo vykáceno celkem 29 stromů. Jednalo se o stromy, které vlivem 
klimatických podmínek uhynuly suchem nebo byly vykáceny z bezpečnostních důvodů. Za odstraněné 
dřeviny zrealizuje naše organizace dosadby mladých stromů do stromořadí.  

Z přístrojových testů bylo provedeno měření akustickým tomografem u 1 stromu na ulici 
Mathonova a 3 stromech na ulici Lesnická. Tahová zkouška byla provedena u 1 stromu na ul. 
Krkoškova. Výsledkem těchto měření byl návrh asanace 2 stromů. 

 
Kořenové a kmenové výmladky byly odstraňovány dle naléhavosti. 
U 58 ks mladých výsadeb byly provedeny zálivky dle klimatických podmínek v termínu od dubna 

do října 2016.  
Ve výsadbových čtvercích v počtu 493 ks bylo zajištěno odplevelení mříží, pokos, doplnění 

štěpky do čtverců, vyčištění čtverců od odpadků.  
    Rozsáhlejší rekonstrukce, ovlivňující stromořadí ve správě VZMB, probíhaly v ulicích 

Černopolní, Slepá, Babičkova. 
V roce 2016 probíhala jednání ohledně kompletních rekonstrukcí ul. Krkoškova, Lesnická a Studená.  
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3.3 Květinové záhony a výsadbové čtverce 
 
Výsadbové čtverce 

Ke dni 31. 12. 2016 bylo evidováno 3860 čtverců.  Péče o výsadbové čtverce zahrnovala 
odplevelování, úklid odpadků, údržbu keřů a rostlin, sekání trávy, udržování závlahových misek 
a dosypávání povrchových materiálů. V rámci rekonstrukce ulice Staňkova bylo do výsadbových 
čtverců pod stromy vysázeno celkem 1080 ks meruzalky  Ribes alpinum. 
 
Květinové záhony 

1. Letničkové záhony 

- Letničkové záhony z přímého výsevu -  v roce 2016 bylo založeno 580 m2 záhonů, celkově 
bylo letos oseto 2125 m2. 

- Tradiční letničkový záhon z předpěstované sadby je před Mahenovým divadlem. 

2. Trvalkové záhony 

- Stávající záhony trvalek včetně nově založených mají plochu 1658 m2. Do stávajících 
záhonů bylo letos dosázeno 1773 ks trvalek. Nově bylo vysázeno 3756 ks trvalek do 
nových záhonů na ulicích Poříčí, Hlavní, Lidická a Pionýrská na ploše 576 m2. 

3. Závěsné nádoby a nádoby s letničkami - 88 nádob bylo umístěno na Náměstí svobody, 
Malinovského náměstí, ul. Kounicově, v přednádražním prostoru a Tyršově sadu.  

 
4. Výsadby cibulovin – celkově bylo vysázeno 68739 ks cibulovin. Z toho do květinových 

záhonů bylo vysázeno 48289 ks cibulovin, zbytek byl vysázen v Denisových sadech, 
Lužánkách, na Špilberku a v Tyršově sadu.   

 
5. Doplňková činnost 

 - zakázka pro Technické sítě Brno, 124 závěsných mís s letničkami bylo umístěno na 
stožárech TSB 
- letničkový záhon na Makovského náměstí a trvalkový záhon na ulici Vychodilova, výsadby 
travin na ulici Korejská, výsadby trvalek u ÚMČ Žabovřesky.  
 
VZmB se účastní projektu „Druhý život“. V rámci tohoto projektu se 4 RE – USE pointech 

vybrala v roce 2016 částka v celkové výši 76.617,- Kč, která bude použita na nákup rostlin. VZmB 
přispívá v tomto projektu konkrétní pomocí a to přípravou, založením a následnou péčí o květinový 
záhon. Více informací je možné získat na webových stránkách www.sako.cz. 
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3.4 Mobilní zeleň  
V roce 2016 bylo osázeno a rozmístěno celkem 88 ks závěsných nádob v centru Brna, stejně jako 

v minulých letech na sloupy veřejného osvětlení na náměstí Svobody, v prostoru nástupiště před 
budovou Hlavního nádraží, na Malinovského náměstí před Mahenovým divadlem, na ulici Kounicově 
při MMB a v parku Tyršův sad. Na Moravském náměstí bylo osázeno 8 ks mobilních nádob s oleandry 
a letničkami. 

 

 
 

V roce 2016 byl stejně jako v roce 2015 při výsadbě použitý přípravek Hydrogel, který 
zadržuje v substrátu vodu a tím zlepšuje jeho vlastnosti. Rostliny mohou lépe využívat vláhu v letních 
měsících. Dochází ke zlepšení růstu kořenů a tím mohou rostliny lépe přijímat živiny a lépe a rychleji 
rostou. Použití tohoto přípravku se nám osvědčilo a počítáme s jeho využitím i v dalších letech.  
 

 

 
 
 
 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 



 

37 
 

3.5 Vodní prvky  
 

VZmB se starala v roce 2016 o svěřené vodní prvky nejen v parcích, ale také na významných 
místech města Brna. Pod pojmem vodní prvky rozumíme jak kašny, které slouží jako estetický prvek 
a doplněk parku či náměstí, ale také pítka, která slouží lidem k osvěžení v horkých dnech. V roce 2015 
byla všechna pítka označena na viditelných místech dvojjazyčným nápisem „pitná voda“.             
Zajímavostí v oblasti vodních prvků ve správě VZmB je například kašna Spravedlnosti na Moravském 
náměstí, která má celoroční provoz. Voda v ní je ohřívaná, aby ve dnech větších mrazů nezamrzla. 
Další zajímavostí je uměle vytvořený tok říčky Ponávky v parku Lužánky, kousek od místa, kdy před 
zatrubněním tekla skutečná říčka. V okolí tohoto vodního toku můžeme potkat spoustu živočichů, 
kteří jsou svým životem vázáni na vodu. Můžeme zde spatřit divoké kachny, žáby, ryby, ale také 
například ledňáčka. 

 Od listopadu 2014 provádí VZmB na základě smlouvy o dílo údržbu a provoz dvou vodních prvků 
na nově zrekonstruované ploše před Janáčkovým divadlem. Dne 1.7.2016 byly tyto dva prvky svěřeny 
do správy VZmB. Od 1.2.2016 má VZmB ve své správě svěřený také nový vodní prvek na Zelném trhu.            
Všechny vodní prvky fungovaly v roce 2015 bez větších problémů. 
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3.6 Akce v parcích 

V rámci výkonu správy je prováděna publikační a přednášková činnost, spolupráce s nevládními, 
občanskými a zájmovými sdruženími (MENDELU v Brně, SZKT, Lipka, Nadace Partnerství, Masarykova 
čtvrť o.s., Wilsonův les o.s., vývojová skupina standardu Ochrana stromů a ploch při stavební 
činnosti). 

 

 
Stanoviště VZmB v rámci Dne Země 2015 na Kraví hoře 
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3.7 Svatby v parcích 
 
V roce 2016 bylo v našich parcích pořádáno 47 svatebních obřadů. Jako každý rok byl 

nejoblíbenějším místem pro svatební obřady Špilberk – Malý altán, který je velmi žádanou lokalitou 
pro konání svatebního obřadu.  
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4 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
V rámci doplňkové činnosti organizace provádí tyto práce: 

- Realizace zahrad a veřejné zeleně 
- Komplexní údržba ploch 
- Zakládání a regenerace trávníků 
- Výsadba a péče o stromy, keře, květinové záhony, mobilní zeleň 
- Zálivky 
- Zimní a letní údržby cest a chodníků 
- Inventarizace zeleně 
- Zemní práce 
- Řezy a asanace stromů 
- Štěpkování dřevní hmoty 
- Frézování pařezů 
- Provedení tahových zkoušek a diagnostiky kmene stromů přístrojovou metodou 

Mimo péči o zeleň v hlavní činnosti, pro kterou byla VZmB zřízena, provádí organizace také 
doplňkovou činnost, která umožňuje lepší využití pracovních sil i mechanizace a dává možnost použít 
vzniklý zisk na péči o celoměstsky významnou zeleň v hlavní činnosti.Větší zakázky jsou obvykle 
získávány ve výběrových řízeních a jsou důkazem konkurenceschopnosti VZmB. Menší zakázky jsou 
získávány na základě dobrého jména  VZmB, kdy se občané či firmy na nás sami obracejí, popřípadě 
na základě propagačních materiálů. 
 
 
4.1 Významné zakázky v roce 2015  
 
Údržba předprostoru Janáčkova divadla – cca 1 177 000,-Kč 
Obnova zeleně Výsadba truhlíků pro budovy MMB – cca 375 000,-Kč 
Údržba zeleně v okolí Mahenova divadla – cca 315 000,-Kč 
Obnova zeleně Svatoplukova x M.Kuncové x Slívova – 222.000,-Kč 
NV stromů na ulici Filipínského, vč.následné údržby – 289.000,-Kč 
Sadové úpravy na ulicích Horova, Minská – 349.000,-Kč  
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4.2 Technické dozory v roce 2016 
 
Veřejná zeleň města Brna vykonávala technické dozory na akce: 
 
 
VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ ŽAROŠICKÁ, JEDOVNICKÁ, NOVOLÍŠEŇSKÁ 
Místo stavby: k.ú. Líšeň, Židenice, Maloměřice 

Objednatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO 

Zpracovatel: GREEN PROJEKT, DOBŘEJOVICKÁ 194, PRAHA 252 43 
Termín zahájení stavby: Podzim 2013 
Termín přejímky díla do 
správy ÚMČ 10/2019 

 
Cílem projektu dosadby bylo doplnit vegetaci podél obvodové komunikace, mezi 

frekventovanou dopravní trasu a nejbližší okolí bytových domů. Stávající situace je ve většinové délce 
upravovaného lemu sídlištních ploch velmi nepříznivá. Respektována byla stávající vegetační 
struktura, veškeré cenné anebo alespoň průměrně hodnotné dřeviny byly zachovány.  
 Cílem navržené dosadby je založit dlouhodobě funkční vegetační clonu kolem lokality 
bytových domů, lokality s vysokou hustotou obyvatelstva. V současné chvíli zhotovitel provádí 
následnou péči a údržbu s termínem dokončení 2.10.2019. 
 
 
 
PŘÍPRAVA A REALIZACE PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY – ÚSES V K.Ú. 
CHRLICE 
Místo stavby: k.ú. Chrlice 

Objednatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO 

Zpracovatel: ING. VÍTĚZSLAV ZÁBOJNÍK 
JEŘABINOVA 1424, 768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 

Termín zahájení stavby: Leden 2014 
Termín přejímky díla do 
správy ÚMČ 9. 12. 2015 

 
Trasa lokálního biokoridoru ÚSES byla vymezena v platném územním plánu města Brna. Pro 

realizaci výsadeb byly komplexní pozemkovou úpravou včleněny samostatné parcely. Kromě prioritní 
ekologické funkce budou všechny prvky ÚSES plnit i funkci protierozní, izolační a krajinotvornou. 
Cílem navrhovaných úprav bylo doplnit chybějící části lokálního biokoridoru, kterým je Ivanovický 
potok, provést zásahy do stávajícího interakčního prvku nebo interakční prvek nově založit. 

Technologie založení biokoridoru a interakčních prvků byla stanovena s cílem minimalizovat 
nutnou péči o vysazené dřeviny nejen bezprostředně po výsadbě, ale i v následujících letech.  

Technický dozor bude prováděn, na základě smlouvy s ÚMČ Brno – Chrlice, do konce roku 2017. 
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OBNOVA FUNKČNÍHO STAVU STÁVAJÍCÍCH PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ULICI ŘEZÁČOVA 
V MČ BRNO - KOMÍN 
Místo stavby: k.ú. Komín 

Objednatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO 

Zpracovatel: KAISLER S.R.O. 
MĚŘIČKOVA 48, 621 00 BRNO 

Termín zahájení stavby: Říjen 2016 
Termín přejímky díla do 
správy ÚMČ 5/2020 

 
Účelem úprav je odstranění odumírajících, proschlých a životu nebezpečných dřevin, srovnání 

terénu a výsadba nových, zdravých a perspektivních dřevin domácích druhů a jejich kultivarů. Řešené 
území se nachází na plochách veřejné zeleně při ulici Řezáčova v MČ Brno - Komín o ploše cca 3,2 ha. 
Obnova zeleně na tomto sídlišti byla založena před cca 30 - 35 lety. V prostorách mezi domy jsou 
vysázeny rychle rostoucími stromy, některé krátkověké. Mimo domy jsou dřeviny vysázeny do skupin. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu prvních let po výsadbě nebyla prováděna v těchto zahuštěných 
skupinách žádná údržba, došlo u jehličnatých dřevin k tomu, že skupiny jsou přehuštěné, větve jsou 
suché do výšky 5 - 8 m, některé jsou úplně suché. Listnaté dřeviny jsou proschlé, kmeny vytáhlé, 
koruny řídké. Rovněž skupiny keřů jsou vlivem zastínění vytáhlé, přestárlé, bez další perspektivy. 
V rámci projektu bude provedena obnova zeleně, odstranění havarijních a neperspektivních dřevin, 
dosadba nových stromů a keřů a regenerace travnatých ploch. 

Cílem navržené úpravy je založit dlouhodobě funkční veřejné prostranství, parkového charakteru 
s ohledem na biodiverzitu.  
 
 
4.3 Park Koliště pod Janáčkovým divadlem – dokončení úprav 
 

Protokolem č. 55 byla VZMB předána část parku pod Janáčkovým divadlem a to ke dni 1. 3. 
2016. Tato část byla VZMB předána za účelem dokončení úprav parku.   

Dokončení úprav se týkalo obnovy původní pěší trasy z parku Koliště směrem na Moravské 
náměstí, doplnění schodiště a sadových úprav části parku. Projektová dokumentace byla VZMB 
předána ve stupni k žádosti o územní řízení. Dokumentace se musela aktualizovat a upravit dle 
požadavků stavebního úřadu. Realizaci stavebních prací vyhrála firma SK Dlažba, s. r. o. za cenu 
487.526,- vč. DPH. Ostatní práce týkající se úpravy terénu a sadových úprav realizovala VZMB. 
V rámci úprav bylo vysázeno 3x Prunus avium plena, 1x Acer pseudoplatanus , 131 x taxus bacata 
a 10 x rosa nevada. 
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5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2015 
 
 
5.1 Slavnostní vyhlášení cen Entente Florale 2016  
 
Od 21. 9. 2016 do 25. 9. 2016.  
 
V prosinci roku 2015 byla Veřejná zeleň města Brna vyzvána ke spolupráci, na zajištění akce spojené 
se slavnostním vyhlášením cen Entente Florale 2016. Od tohoto data až do zářiové akce probíhaly 
intenzivní přípravy. 
V březnu 2016 byla Veřejná zeleň města Brna pověřena: 

- Kompletní organizací při registraci účastníků (zřízen registrační web, spolupráce překladatele, 
který zajišťoval komunikaci se zahraničními hosty a jejich přihlášení) 

- Transfery účastníků z letišť a mezi akcemi 
- Organizací slavnostního galavečera a výzdoby besedního domu 
- Zajištění sobotního programu (jarmark, doprovodný odpolední program a večer na 

hvězdárně),  
- Zajištění visaček, letáků, programů…. 
- Distribuce info materiálů, visaček a dárkových předmětů 
- atd. 

Slavnostního galavečera se celkem zúčastnilo 206 hostů. Organizací galavečera byla pověřena firma 
Regee production s. r. o. a květinovou výzdobu Besedního domu zajišťovala Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita v Brně, fakulta Zahradnická.  
Program pro hosty byl zajištěn jak v hlavním sále Besedního domu, tak ve foyer. Bohatý hlavní 
i doprovodný program doplnil slavnostní vyhlášení cen, při kterém byly uděleny tři zlaté a devět 
stříbrných ocenění (z toho jedna pro město Slavkov a jedna pro vesnici Hrušky).  
Závěrečného večera na Hvězdárně se zúčastnilo 100 hostů. 
Celá akce proběhla bez závažných obtíží a zpětné reakce, většiny hostů i vedení Evropské asociace 
Entenete Florale, byly nad očekávání pozitivní. 
 
Fotografie z celé akce najdete na www.entente-florale.cz nebo na www.vzmb.cz . Na obou webových 
stránkách najdete taktéž odkaz na video z akce a reportáž z maďarské televize. 

 

Významné události v roce 2015 
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Zahájení evropského jarmarku 
 
 

 

Významné události v roce 2015 
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Významné události v roce 2015 
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6 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 
Počet písemných žádostí o informace podaných celkem :  1 
z toho: 
prostřednictvím České pošty 0 
prostřednictvím E-mailové pošty 1 
 
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 
- odkazem na zveřejněnou informaci 0 
- poskytnutím informace 1 
- rozhodnutím o odmítnutí žádosti 0 
- odložením žádosti 0 
- dosud v řízení 0 
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0 
 
6.1 Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí  
 
o odmítnutí žádosti o informace: 0 
z toho dosud  v řízení 0 
 
Výčet poskytnutých výhradních licenci 0 
 
Počet podaných stížností podle § 16a 0 
(důvody jejich podání a způsob vyřízení jsou uvedeny v příloze k výroční zprávě) 
 
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. --- 

   

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
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7 PŘÍLOHY 
 

1. Parky - provedené práce 2016 
2. Parky - provedené výsadby 2016 
3. Stromořadí - provedené práce 2016 
4. Stromořadí - provedené výsadby 2016 
5. Stromořadí - provedené práce 1996 – 2016 
6. Stromořadí - výsadby, kácení a ořezy 1996-2015 
7. Stromořadí - přehled vysazovaných taxonů stromů 1996-2015 (graf) 
8. Stromořadí - přehled vysazovaných taxonů stromů 1996-2015 (tabulka) 

 
 

  

Přílohy 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
Parky – provedené práce 2016 

  



 

49 
 

 
 
 
 
 

 
Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
Parky – provedené výsadby 2016 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 
Stromořadí – provedené práce 2016 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 4 
Stromořadí – provedené výsadby 2016 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 6 
Stromořadí – provedené práce 1996-2016 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 7 
Stromořadí - výsadby, kácení a ořezy 1996-2016 

(graf) 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 8 
Stromořadí – přehled vysazovaných taxonů stromů 1996-2016 

(graf) 
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Zpráva o činnosti 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 9 
Stromořadí – přehled vysazovaných taxonů stromů 1996-2016 

(tabulka) 
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……………………………………………………………………………………… 
Ing. Jozef Kasala 

ředitel organizace 


