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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), Předprostor Janáčkova divadla, Denisovy sady, Studánka, 
Kapucínské terasy, Špilberk a Wilsonův les - celkem 77,5 ha parkových ploch 

 správa a údržba části toku tzv. Staré Ponávky 

 správa, zakládání, rekonstrukce a údržba stromořadí  - k 31. 12. 2017 evidováno 17 386 
stromů 

 správa a údržba výsadbových míst („čtverců“) - k 31. 12. 2016 evidováno  
3 803 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 
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a údržby svěřené zeleně. Plány jsou průběžně aktualizovány. Prověřuje možnosti využití grantů 

a 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 

Úvod 
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2. EKONOMICKÝ ROZBOR ČINNOSTI ORGANIZACE  
 

2.1 Souhrnný rozbor výsledků hospodaření 
 

Činnost organizace byla v  roce 2017 zabezpečena výnosy celkem ve výši 60 822 tis. Kč, z toho 

vlastní výnosy celkem činily 15 593 tis. Kč a provozní příspěvek činil 45 229 tis. Kč. Náklady 

organizace dosáhly v tomto  roce celkové výše 59 858 tis. Kč. Hospodářský výsledek organizace byl 

v roce 2017 kladný. Hospodářský výsledek po zdanění celkem, tj. zisk ve výši 964 tis. Kč je tvořen 

rozdílem mezi ztrátou z hlavní činnosti ve výši 1 545 tis. Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 2 509 

tis. Kč.  

 

Následující tabulka zobrazuje strukturu hospodářského výsledku: 

   

 plán skutečnost skutečnost 

položka rok 2017 rok 2017 rok 2016 

vlastní výnosy 15 500   15 593  15 985 

příspěvek MMB 45 208 45 229 40 599 

ostat.  příspěvky a dotace 0 0 0         

výnosy celkem 60 708 60 822 56 584  

náklady 60 708 59 858 55 622 

zisk/ztráta 0 964 962 

                                                                                                                                                           v tis. Kč                                                                                
                                

2.2. Rozbor výnosů organizace podle jednotlivých druhů 
 

2.2.1 Výnosy celkem 
Výnosy celkem dosáhly v roce 2017 výše 60 822 tis. Kč, což představuje 100,2 % plánu. Oproti 

roku 2016 se zvýšily o 6,95 %. Následující tabulka zobrazuje jejich strukturu: 

      

 % z výn. celk. plán skutečnost skutečnost 

       skupina výnosů r. 2017 (sk.) rok 2017 rok 2017 rok 2016 

Výnosy z vl. výkonů a zboží               12,71 7 700 7 729 7852 

Výnosy z transf.-transferový podíl                 2,83 1 700 1 721 1 694 

ostatní výnosy              12,93  7 800 7 864 8 133 

Výnosy z transf. od zřizovatele              71,53 43 508 43 508     38 905 

celkem 100,00 60 708    60 822     56 584 

                                                                                                                                                     v tis. Kč 

2.2.2 Tržby za vlastní výkony a zboží 
Tržby za vlastní výkony a zboží byly uskutečněny v roce 2017 ve výši 7 729 tis. Kč a tvořily 12,71% 

výnosů organizace celkem. Oproti roku 2016 se tyto tržby snížily o 1,59 %. Jejich strukturu 
představuje následující tabulka: 
 

 plán skutečnost skutečnost 

skupina tržeb rok 2017 rok 2017 rok 2016 

tržby z prodeje služeb 7 550 7 593 7 676  

tržby z prodeje služeb-svatební obřady 150 136 176 

tržby za prodané zboží 0 0       0 

celkem 7 700 7 729  7 852 

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 byla v této oblasti oproti plánu vyšší o 29 tis. Kč. Výše 
tržeb roku 2017 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 a 
květinové dekorace stožárů VO pro Technické sítě města Brna. Z dalších  větších zakázek to byly 
údržby pozemků pro MMB ve Starém Lískovci, Bystrc – Rakovec, Pisárky, Řečkovice, Černovice – 
archiv, náhradní výsadba pro BKOM, regenerace zeleně na městských hřbitovech v Králově Poli, 
Řečkovicích a Tuřanech, redukční řezy, revitalizace a údržby zeleně pro městské části. Oproti roku 
2016 se tržby z prodeje služeb snížily o 123 tis. Kč. 
Z této skupiny tvořily tržby za pronájem našich parků ke svatebním obřadům 1,76 %. Svatební obřady 

se pořádaly v parku Špilberk – v Zahradách pod hradbami, v Glorietu a v Jižním vyhlídkovém altánu, 

dále v Denisových sadech, v Lužánkách a parku Tyršův sad. Oproti roku 2016 se tyto tržby snížily o 40 

tis. Kč.  

 
2.2.3 Ostatní výnosy 

Ostatní výnosy vůči plánu roku 2017 vykazovaly plnění na 100,8 %, tj. + 64 tis. Kč (viz tabulka u 
bodu 2.2.1). Oproti skutečnosti roku 2016 došlo ke snížení o 269 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou 
této části výnosů je zúčtování fondů, tj. 7 406 tis. Kč (94,18% ostatních výnosů). Oproti roku 2016 se 
snížila o 298 tis. Kč. Použití investičního fondu na posílení provozu v oblasti oprav a udržování činilo 6 
487 tis. Kč (87,60 % z celkové částky zúčtování fondů). Jiné ostatní výnosy se oproti roku 2016 zvýšily 
o (102 tis. Kč) a to vlivem vyššího objemu pojistných plnění.  
 

2.2.4 Výnosy z transferů  
       V roce 2017 obdržela organizace příspěvek a dotace na provoz ve výši 45 229 tis. Kč., který 

byl složený z příspěvků na provoz a účelových příspěvků na údržbu Wilsonova lesa, rozvoj 

květinových výsadeb v městě Brně, obnovu informačního systému v parcích, údržbu zeleně a vodních 

prvků na Zelném trhu, Revitalizace městských parků III. etapa, Dětského léta v Lužánkách a obnovy 

dětského hřiště v parku Lužánky a z odpisů majetku pořízených z dotací. V roce 2017 organizace 

nevytvářela žádná pracovní místa pro úřad práce, tudíž v provozním příspěvku není započítána částka 

ze státního rozpočtu. Oproti skutečnosti roku 2016 došlo ke zvýšení provozního příspěvku od MMB 4 

603 tis. Kč.  

 

2.3 Rozbor nákladů organizace podle jednotlivých druhů 
 

2.3.1 Náklady celkem 
Celkové náklady organizace dosáhly v roce 2017 výše 59 858 tis. Kč, což představuje 98,6 % 

plánu v této oblasti. Oproti roku 2016 se tyto náklady zvýšily o 7,62 %. 

 

Následující tabulka zobrazuje strukturu nákladů organizace podle jednotlivých druhů.   

 

skupina   % z nákl.celk.         plán     skutečnost skutečnost 

nákladů r. 2017(sk.) rok 2017  rok 2017 rok 2016 

spotř.mater. a  energií 15,90 9 450 9 516 8 448 

osobní náklady 40,31 25 141 24 128 22 992 

služby 22,98 13729 13757 11 328 

ostatní náklady 20,81 12 388 12457   12 854 

celkem   100,00 60708 59 858 55 622 

Ekonomický rozbor činnosti organizace 
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2.3.2 Spotřebované nákupy 
Tyto náklady, které v roce 2017 činily 9 516 tis. Kč, tvořily 15,90 % celkových nákladů organizace. 

Skutečnost je oproti plánu vyšší o 66 tis. Kč (0,7 %). Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení o 12,64 %, tj. 

o 1 068 tis. Kč.  

 
Strukturu těchto nákladů zobrazuje následující tabulka: 
 % z nákl. celk. plán skutečnost skutečnost 
skupina nákladů r. 2017 (sk.) rok 2017 rok 2017 rok 2016 
spotř. rostl. materiálu  2 381 2 225            2 355  
spotř. ost.mat. celkem  3 969               4 092 3 787 
spotř. materiálu celkem 66,38 6 350  6 317 6 142 
spotř. energie celkem 33,62 3 100 3 199               2 306 
prodané zboží               0        0        0 
spotř.nákupy celkem 100,00 9 450 9 516 8 448 

                                                                                                                                                                         v tis. Kč 
 

Z tabulky vyplývá, že oproti plánu došlo u spotřeby materiálu ke snížení (o 156 tis. Kč) a ke 

zvýšení u spotřeby energie (123 tis. Kč).  Spotřeba materiálu tvořila rozhodující podíl spotřebovaných 

nákupů celkem (66,38 %). V porovnání s rokem 2016 se snížila spotřeba materiálu o 130 tis. Kč, 

náklady na energie v porovnání s rokem 2016 zaznamenaly zvýšení o 893 tis. Kč. Na zvýšení nákladů 

na energie měla vliv zvýšená zálivka v parcích a stromořadích v loňském teplém a suchém létě. 

 

2.3.3 Osobní náklady 
V roce 2017 činily osobní náklady 24 128 tis. Kč a tvořily 40,31 % celkových nákladů organizace. 

Oproti roku 2016 vzrostly o 4,94 %.  

 

Strukturu osobních nákladů zobrazuje následující tabulka: 

 plán skutečnost skutečnost 

skupina nákladů rok 2017 rok 2017 rok 2016 

mzdové náklady          18 121     17 118 16 636 

zák. soc. pojištění          5 650  5 800 5 542 
zák. soc. náklady               1 370     1 210 1 064 

celkem                           25 141    24 128       22 992 

                                                                                                   v tis. Kč 

 

Z celkových mzdových nákladů činily náklady na platy 16 753 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 – 12/2017 a jejich 

průměrné mzdy a zatřídění v roce 2017:  

 
počet zaměstn. třída přírůstky/úbytky průměrné mzdy 

    fyz. přepočt. 
24 23,5  8 - 12 3/2 33 332 
27      27 2 - 6 9/12 21 209 
0

 
  0 1 - 2 - - 

 

 Ekonomický rozbor činnosti organizace 



 

9 
 

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 2017 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 
2018.  
 

2.3.4 Služby 
Tyto náklady v roce 2017 dosáhly částky 13 757 tis. Kč a tvořily 22,98 % celkových nákladů 

organizace. Jejich celkové čerpání je oproti plánu vyšší o 0,2 %. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení 

o 21,42 %.  

 

 plán skutečnost skutečnost 

skupina nákladů rok 2017 rok 2017 rok 2016 

opravy a udržování celkem 11 900 11 614 9 460 

jiné služby 7 360 6 828        8 856 

aktivace služeb -5 531 -4 685 -6 988  

celkem 13 729 13 757 11 328 

                                                                                                                                           v tis. Kč 

Oproti roku 2016 vzrostly náklady na opravy a udržování o 2 429 tis. Kč. Tuto skupinu účtů 

máme rozdělenou na opravy stavební, strojní a ostatní. Nejvýznamnější stavební opravy byly v roce 

2017 na středisku Zahradnická, kde byla provedena oprava střechy a opravy sociálního zázemí, 

oprava budovy Špilberk II a opravy a údržba v našich parcích. Strojní opravy oproti roku 2016 stouply 

o 235 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 2017 byla v této části nákladů (viz tabulka u bodu 2.3.1.) skutečnost vyšší 

o 1,01 %, tj. 69 tis. Kč. Oproti roku 2016 se tyto náklady snížily o 3,09 %, tj. 397 tis. Kč.  
Nejvýznamnější položku této skupiny nákladů tvořily odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku ve výši 10 700 tis. Kč (97,3 % plánu), které oproti roku 2016 klesly o 374 tis. Kč 
(3.38 %) a projevilo se na nich stárnutí našeho mobiliáře. 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 a nehmotného majetku, tak drobného majetku. V ostatních nákladech je 
zahrnuta mimo jiné i položka daň z příjmů v celkové výši 403 tis. Kč.  

 
 

2.4 Finanční majetek k 31. 12. 2017 
Pokladna 103 664,00 Kč 

Ceniny 8 550,00 Kč 

Běžný účet 38 831 553,77 Kč 

Běžný účet FKSP 171 195,88 Kč 
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2.4.1 Hmotný a nehmotný majetek organizace k 31. 12. 2017 
Organizace hospodaří s majetkem města Brna. 

Celkem má organizace k 31. 12. 2017 majetek v pořizovacích cenách ve výši 648 909 386,71 Kč 

 v následujícím členění: 

- Software                                                    1 084 442,00 Kč 

- Drobný dlouhodobý nehm. majetek        241 380,00 Kč 

- DHM – Stavby                                         85 303 006,42 Kč 

- DHM – Stavby-nebytové budovy        30 227 045,86 Kč 

- DHM – Parky                                         446 513 984,69 Kč 

- DHM – Dopravní prostředky                33 020 090,00 Kč 

- DHM – Stroje, přístroje, zařízení         25 113 614,21 Kč  

- Drobný dlouh. hmot.majetek                8 912 123,15 Kč 

- Pozemky                                                  18 493 700,38 Kč 

Celkem                                                     648 909 386,71 Kč   

 

 

2.5 Pohledávky a závazky  
 

2.5.1 Pohledávky 
Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2017 činil 3 038 926,50 Kč, tj. o 49 873,51 Kč více oproti 

srovnatelné skutečnosti roku 2016. Podíl pohledávek za odběrateli a poskytnuté provozní zálohy 

představuje 66,81 %.  Stav pohledávek za odběrateli činil 2 045 787,50 Kč, tj. zvýšení o 20 751,90 Kč 

oproti stejnému období roku 2016, poskytnuté provozní zálohy činily 521 090,00 Kč, tj. snížení 

o 239 000,00 Kč oproti stavu k 31. 12. 2016. 

 Z celkové částky pohledávek za odběrateli tvoří: 

Pohledávky před lhůtou splatnosti                               1 543 482,00 Kč 

Pohledávky do 30 dnů po splatnosti                                                                                    466 791,00 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                                                                                  35 514,50 Kč  

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. V pohledávkách nad 180 dnů jsou 

zahrnuty pozastávky. Z poskytnutých provozních záloh tvořily rozhodující podíl zálohy na energie– 

elektřina, voda, plyn a to ve výši 71,20 %.  

 

2.5.2 Závazky 
K 31. 12. 2017 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 8 495 085,07 Kč. Závazky vůči dodavatelům tvořily 91,42 % z celkových závazků 

organizace, tj. 7 766 060,07 Kč. Na ostatních závazcích se pak podílely především závazky vůči 

zaměstnancům (0,25 % z celkových závazků), závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění (8,28 %) a závazky z titulu daní. Kontrola stavu veškerých závazků byla provedena v rámci 

inventarizace k 31. 12. 2017. Platby závazků probíhaly dle data splatnosti. 
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2.5.3 Investice 
V parku Špilberk byla uskutečněna jedna investiční akce a tou bylo dokončení rozšíření parku 

Špilberk na severním svahu.  Další investiční akce se započala na Kapucínských terasách pod názvem 
„Kapucínské terasy-celek“. Tato akce je rozdělena do dvou let a účelem je rekonstrukce II. a III. terasy 
a zpřístupnění prostor teras veřejnosti jako klidového a relaxačního místa. Poslední akcí, na kterou 
zřizovatel poskytl investiční transfer,  bylo zahájení „Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka – 
Schodiště na ulici Nádražní. Tato stavba má usnadnit přístup z části ulice Bašty k tramvajovým linkám 
na Nové sady. I tato akce bude dokončena v roce 2018. 

 
 

2.6 Fondy organizace 
 

2.6.1 Investiční fond 
Počáteční stav k 1. 1. 2017             2 454 tis. Kč 

Z toho:  

Tvorba   39 847 tis. Kč 

Z toho:  

Odpisy z DHM a DNM 9 023 tis. Kč 

 

Čerpání     19 332 tis. Kč  

Z toho:  

Ostatní   19 332 tis. Kč 

V tom: 

Strojní investice  3 551 tis. Kč 

Posílení provozu v oblasti stavebních oprav a udržování 6 487 tis. Kč 

Financování investičních výdajů 9 294 tis. Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2017         22 969 tis. Kč    

 
Investiční fond byl tvořen odpisy dle odpisového plánu, který byl splněn na 97,3%. Čerpání 

fondu, se hradilo z odpisů majetku a bylo vyšší než původní plán roku 2017. V oblasti strojních 
investic se pořídil majetek v hodnotě 3 551 tis. Kč. Naše organizace nakoupila elektromobily, osobní 
auta, venkovní gril do parku Špilberk a přístroj na injektáž stromů.  V oblasti stavebních investic se 
uskutečnila naplánovaná oprava provozního zázemí na středisku Zahradnická 2, kde se opravila 
střecha objektu, venkovní plochy a rekonstrukce koupelen a WC. Dokončila se investiční akce na 
Severním svahu parku Špilberk, opravila se budova Špilberk II, v parku Lužánky bylo opraveno 
dětské hřiště. Započaly se akce Kapucínské terasy a v parku Denisovy sady se započala stavba 
schodů z ulice Bašty na Nové sady. 

Zůstatek v investičním fondu v roce 2017 bude použit na dokončení akcí na Kapucínských 
terasách a v Denisových sadech. Fond je krytý.     

 
2.6.2 Rezervní fond 

Počáteční stav k 1.1.2017                                                                                                                                 1 359 tis. Kč 

Z toho tvorba: 

Převod ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015                                                                             193 tis. Kč 

Sako – veřejná sbírka                                                                                                                                               184 tis. Kč                           

Z toho čerpání: 

Květiny ve městě Brně – z veřejné sbírky                                                                                                             189 tis. Kč                                          

Zůstatek k 31.12.2017                                                                                                                                          1 546 tis. Kč 

Fond je krytý. 
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2.6.3 Fond odměn 
Počáteční stav k 1. 1. 2017                                                                                                                                  141 tis. Kč  

Převod ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015                                                                            770 tis. Kč 

Odměny zaměstnancům                                                                                                                                        730 tis. Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2017                                                                                                                      181 tis. Kč 

Fond je krytý. 

 

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 2 % 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 2017 v souladu s k olektivní 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 

                       2017             2017                        2016 

Počáteční stav 124  124 82 

Příjmy 330 334 241 

Výdaje  340 253 199 

Z toho:     

Stravování 280 218 177 

Rekreace     0    0    0 

Kultura a tělovýchova 60 35 14 

Dary a soc. výpomoci  0  8 

    

Zůstatek                        114                     205 124 

                                                                                                                                                                                  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. V roce 2017 auditor provedl 6 plánovaných auditů a žádný operativní.  
     První audit se každý rok zaměřuje na kontrolu dodržování řídících kontrol a dodržování zákona 
o finanční kontrole v organizaci. Kontrolován je vždy kompletní předchozí rok. Tento pravidelný audit 
skončil s výborným výsledkem, neboť nebyly nalezeny žádné nedostatky. 
     Druhý z auditů se zabýval dodržováním zákona o svobodném přístupu k informacím. Organizace 
nejen že zákon stoprocentně dodržuje, ale v oblasti komunikace s veřejností jde velmi často nad jeho 
rámec a tazatelům poskytuje kompletní požadované informace a vysvětlení. 
     Třetí audit kontroloval způsoby fakturace, vystavování faktur, formální a obsahové náležitosti 
faktur a také správu pohledávek. Ani v této oblasti nebyly zaznamenány žádné nedostatky. 
     Čtvrtý audit byl zaměřen na způsob zadávání zakázek malého rozsahu a jejich vyhodnocování. 
Audit ukázal, že výběrová řízení byla zadávána, vedena a vyhodnocována přesně dle platné legislativy 
a interních předpisů.  
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     Předposlední audit kontroloval správu pokladny a nakládání s hotovostí. Během auditu nebyla 
nalezena žádná závažná pochybení.  
     Poslední audit v roce 2017 prověřoval naplnění doporučení auditora, která vyplynula  
z auditů provedených v roce 2016. Audit ukázal, že doporučení z auditů jsou plněna.  
V roce 2017 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo zjištění, která by bylo třeba předat 
policejním orgánům či státnímu zástupci. 
 
 

2.8 Inventarizace majetku a závazků 

 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 proběhla v organizaci v souladu  

se směrnicí ředitele č. 1/2011 ve znění pozdějších dodatků a s příkazem ředitele č. 3/2017. 

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 byly zprovozněny vodní prvky. 
Travnaté plochy byly regenerovány bránami taženými koňmi. 
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Špilberk 
Rozloha parku: 184 144 m2 

GPS: 49°11'40.462"N, 16°35'57.613"E 

 
 

Generální projektantka NKP Špilberk – park 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“. Součástí jsou sadové úpravy, závlahy, 
oplocení a mobiliář. Na tuto akci bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Práce byly 
zahájeny již v roce 2016, terénní úpravy byly dokončeny v minulém roce. Na podzim proběhla 
úspěšná kolaudace plochy. Slavnostní otevření nové části parku proběhne v létě roku 2018. 

Jako každým rokem probíhaly v parku různé akce – jako Mistrovství ČR ve sprintu a sprintových 
štafet, Dáma na tahu, XIX. Mezinárodní sraz historických skútrů SPIŠ, Víkend otevřených zahrad 
a další. 

Dne 16. listopadu byl slavnostně spuštěn první veřejný elektrický gril v parku Špilberk. Úvodní 
slovo měl pan náměstek Martin Ander. Tento gril lze zarezervovat pomocí SMS systému přes 
internetovou doménu verejnegrilovani.cz. Zde lze sledovat aktuální obsazenost grilu. 

 

  
Slavnostní grilování a spuštění veřejného elektrického grilu 

 
Během roku byly trávníky spásány pomocí poníků. Na podzim probíhal sběr listí z trávníků a cest 

pomocí stroje Iseki, díky němuž byla listová hmota rovnou drcena a využita jako mulč. Všechny tyto 
kroky přispívají ke zvyšování biodiverzity v parku. Na vybraných jírovcích byla použita i mikroinjektáž. 
Jedná se o speciální technologii, která má zajistit fyziologické zlepšení vitality, ta je výrazně zhoršena 
kvůli škůdci klíněnce jírovcové. Stejně tak byly ošetřeny i vybrané stromy v Lužánkách. 
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Práce na severním svahu 
 
 

 

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, jednak finanční náklady na opravy a úklid. 
Několikrát ročně musí být opraven a vymalován hudební pavilon. V letošním roce započala stavba 
„Kapucínské terasy – celek“. Výsledkem bude zpřístupnění III. a II. terasy. 
 

Z akcí, které jsou pořádány už několik roků, to bylo Kloboukové vítání jara nebo Lampiónový 
průvod.  
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Lužánky 
Rozloha parku: 180 340 m2 

49°12'23.455"N, 
16°36'31.275"E 

 

 
 

I v letošním roce probíhala oprava dětského hřiště podle projektu zpracovaného prof. Otrubou. 
V příštím roce bude dětské hřiště slavnostně otevřeno i s novým vodním prvkem. 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.  

Po celé léto probíhala akce Dětské léto v Lužánkách, pořádaná naší organizací již třetím rokem. 
Úvodní akcí bylo Mistrovství Moravy ve stromolezení, kde změřili své síly a dovednosti na 20 
profesionálních arboristů. V rámci „Dětského léta“ jsou organizovány rozličné akce pro děti i dospělé.  
Z akcí, které v parku probíhaly mimo tento projekt, můžeme jmenovat – Běh Lužánkami, Brněnský 
pétanquový pohár, Juniorský maraton, Lesnickou všestrannost, Guláš Fest, Babylonfest, PonavaFest 
aj. 
 
   
 

 

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. 
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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 oset 
letničkami. Na podzim bylo do parku vysázeno 10000 kusů cibulovin (krokusy, narcisy, modřence). 
V parku byly 3 stromy asanovány (2x Tilia cordata a 1x Magnolia acuminata), 3 stromy byly vysázeny 
2x Tilia cordata a 1ks Lyriodendron tulipifera.  Byl obnoven  a opraven mobiliář – nainstalovány nové 
koše 9ks  a lavičky 12 ks, ostatní byly opraveny. V parku bylo ošetřeno 5 stromů bezpečnostním 
řezem. V podzimních měsících bylo spadané listí podrceno a ponecháno v parku. V zimním období 
byla zajišťována údržba cest. 

V roce 2017 byly v parku 2 akce: Výstava brněnského umělce Tomáše Rullera, při níž bylo 
v parku umístěno 5 uměleckých děl. A Sochy v ulicích, kdy v parku byly nainstalovány dva objekty. 

V roce 2017 proběhlo v parku několik stavebních úprav např. oprava budovy primárního 
kolektoru E.ON a oprava E.ON v kolektoru. 
 

 
 

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.   

V roce 2017 probíhalo v parku sečení trávníku mulčováním (seče se na vysoko, aby nedocházelo 
vlivem extrémním klimatickým průběhům léta k poškozování travní cibulky a díky vyššímu travnímu 
drnu ke zlepšování místních klimatických poměrů), dále probíhala běžná údržba zaměřená zejména 
na čistotu, bezpečnost a následnou péči o stromy, keře a trávníky.  

Na podzim roku 2017 byly do trávníku vysázeny drobné cibuloviny v počtu 5000 ks. 

 

Koliště 
Rozloha parku: 16 495 m2 

GPS: 49°11'49.112"N, 
16°36'50.916"E 

 

 

 

Park Koliště 
pod 

Janáčkovým 
divadlem 

Rozloha parku:  
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K 1. 1. 2018 byly Veřejné zeleni města Brna odsvěřeny parcely č. 10/6 a 11/1 k. ú. Město Brno. 
 

 

 
Před terénními úpravami. 

 
 

 
 

 

Po terénních úpravách a vybudování schodiště. 
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Wilsonův les 
Rozloha parku: 342 569 m2 

 

 

 
 V roce 2017 byly práce zahájeny kácením nakloněných stromů nad garážemi při ulici Bráfově 
a redukcí korun stromů, které hrozily rozlomením. V předjaří byly uklizeny od listí cesty a svah nad 
dětským domovem Dagmar. V době vegetace pokračovaly zásahy v porostech bezpečnostními řezy 
především v okolí cest. Taktéž byly provedeny redukce živých plotů po obvodech lesoparku, aby 
nezasahovaly do profilu přilehlých vozovek a řezem byly ošetřeny také keře podél parkových cest. Na 
jaře byly opraveny povrchy mlatových cest doplněním nejjemnější frakce drceného kameniva 
s následným zhutněním. Na cestě nad lomem byly přemístěny svodnice, aby voda odtékala mimo strž 
a zamezilo se další erozi hrany přilehlého lomu. Byly přezděny přehrážky potoka. 
 

 
↑jarní úklid a oprava cest ↓ 
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 Na jaře bylo ve spolupráci s Biskupským gymnáziem v rámci programu Erasmus vysazeno 10 
stromů, na podzim 150 keřů, které byly zakoupeny na základě dlouhodobé spolupráce u lesů města 
Brna, a.s., pro výsadbu byly zvoleny domácí taxony vhodné na dané stanoviště. 
 

 
 

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

keře z LMB Ks 

Hloh jednosemenný (QP) 9 

Kalina obecná 30 

Ptačí zob obecný 12 

Řešetlák počistivý 20 

Trnka obecná 40 

Hrušeň obecná 15 

Meruzalka krvavá 24 

celkem 150 
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Ke vstupům do lesoparku bylo vyrobeno 14 informačních tabulí, které budou nainstalovány na 
původní stojany začátkem roku 2018. 
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Stará Ponávka 
Rozloha parku: 24 734 m2 

 

 

 
Práce v roce 2016 byly zahájeny redukčním řezem stromů rostoucích na hraně koryta v blízkosti 

přestavovaného objektu společnosti LIDL na ulici Dornych. Redukovány byly koruny stromů, které 
zasahovaly do profilu stavby a u nichž hrozilo, že budou v průběhu prací poškozeny stavební 
mechanizací. Tento zásah hradil zhotovitel stavby.  

Na jaře proběhlo již tradiční čištění koryta a břehů, zejména v blízkosti sídliště Komárova a ulice 
Jeneweinovy. Při ulici Cyrilské byla opakovaně odklizena masivní skládka, dvakrát byl vyklizen prostor 
pod mostem na ulici Kalová. V průběhu vegetace proběhl pokos svahů koryta Ponávky v obydlených 
částech města. 

Na podzim se přehnala nad městem vichřice, která způsobila škody také na porostech podél 
Ponávky s následkem škod způsobených v areálu firmy Agrotec. Rozlomené topoly nebyly zcela 
pokáceny, neboť by vznikl velký prostor bez vegetace a stromy představovaly významný biotop pro 
drobné živočichy a hmyz, a proto byly zachovány v podobě silně zredukovaných torz.  

 

 
 

 V roce 2017 pokračovaly projekční práce pro první úsek navržené Revitalizace Staré Ponávky – 
lokality nad sídlištěm Komárov. V dubnu, kdy nabylo právní moci územní rozhodnutí, následovaly 
projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. Na podzim byla získána všechna vyjádření 
k DSP a byly podány celkem tři žádost o stavební povolení – jedno na terénní úpravy, zpevněné 
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plochy, lávky a pobytové prvky, druhé na chodník při ulici Za mostem a třetí na vodoprávní úřad ke 
stavbám vodních děl.   
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3.2  Stromořadí 
 

K 31. 12. 2017 evidováno 17.389 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 bylo řezem ošetřeno celkem 
458 stromů. Nejpočetnějším zásahem byl řez výchovný v počtu 251 ošetřených stromů. Důraz je 
kladen především na správné zapěstování koruny s ohledem na taxon jako např. podpora terminálu, 
zamezení kodominantního větvení s tvorbou rizikových tlakových vidlic, postupné zvyšování 
podchodné a podjezdné výšky. Co do četnosti zásahů následoval redukční řez v počtu 221 kusů, 
v největší míře šlo o redukci lokální. Důvodem těchto řezů je především blízkost překážky (budova, 
sloup veřejného osvětlení, troleje či dopravní značky) nebo nízká podchodná a podjezdná výška. 
Samostatnou skupinou jsou obvodové redukce stromů, prováděné u již dospělých stromů s cílem 
snížit těžiště koruny stromu a zmenšit objem koruny. Specifickou redukcí jsou také tzv. řezy na čípek, 
v roce 2017 provedeny u 20 javorů na ulici Rudišově, kdy je obnovována dříve založená sekundární 
koruna. Tento typ řezu je třeba v 1-3 letém cyklu opakovat, aby nedošlo k vylamování větví a k 
rozlomení koruny stromu. 76 stromů bylo ošetřeno bezpečnostním řezem, kdy jsou odstraňovány 
především suché a nevhodně rostoucí větve. 

Lokální redukce koruny platanu na Moravském náměstí od trolejového vedení 

Během roku 2017 zasáhly Brno dvě větrné kalamity, při kterých byly poškozeny desítky 
stromů v ulicích. Likvidace škod zaměstnala pracovníky VZmB na několik dní, překvapivě nedošlo 
k nijak značným škodám na majetku. Jako každoročně, i v roce 2017 bylo zaznamenáno poškození 
stromů v souvislosti s vandalskou činností – zlomené stromy, poraněné kmeny způsobené sečným 
nástrojem, odstraněná kůra stromů, poškozené kotvení stromů či zábrany proti vjíždění automobilů 
do kořenového prostoru stromů.  
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Následky větrné kalamity –  ↑ ul. Smetanova, ↓ ul. Hlinky 

 

V roce 2017 bylo ve stromořadí obou městských částí pokáceno 84 suchých stromů či stromů se 
zhoršenou stabilitou, 89 stromů bylo vysázeno. Další 3 stromy byly ve stromořadí vysazeny 
soukromým investorem v rámci novostavby bytového domu a přejdou po uplynutí záruční doby do 
správy VZmB. V případě výsadeb šlo nejčastěji o dosadby po kácených stromech či o dosadby 
stromořadí v návaznosti na rekonstrukci ulice. Příkladem je ulice Lerchova, kam bylo dosázeno 11 
sakur či Gallašova s 8 nově vysazenými lípami. Zde došlo k navýšení původního počtu stromů 
vytvořením nových výsadbových míst v rekonstruovaném chodníku. Na ulici Botanické se nově 
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objevilo 10 stromů – lípy a okrasné višně. Na ostatních lokalitách už šlo o méně početné dosadby 
v počtu maximálně 5 kusů v rámci každé ulice. 

   
Výsadba lip na ulici Botanické jako náhrada za vykácené suché stromy. 

 
Výsadba na ulici Gallašově byla pojata jako vzorová akce pro veřejnost se zaměřením na specifika výsadby 
v městském prostředí. 
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V rámci výkonu správy stromořadí proběhla řada koordinačních jednání o rekonstrukcích ulic 
včetně stromořadí. Například ulice rekonstrukce ulici Veveří, Štefánikovy, Benešovy, oprava ulice 
Sobotkovy či rozšíření cyklostezky na ulici Hlinky. Ve všech případech je hlavním cílem uchránit 
stávajícím stromům či vytvořit novým stromům dostatečné prostory pro perspektivní růst a vývoj. 

 
 

Pokud nelze vytvořit půdorysně dostatečný záhon s nezpevněným povrchem, je naší snahou je 
přesvědčit investory, aby pro zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru pro stromy používaly 
nová technická řešení, která umožní růst kořenů pod zpevněným povrchem. 
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3.2.2 Stromořadí Brno-Židenice, Brno-jih, Slatina, Bystrc, Komín, Starý a Nový Lískovec, 
Bosonohy 

 

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

správce stromořadí Brno-Židenice 
 

V MČ Židenice je stromořadí druhově pestré a mnohdy mají stromy v úzkých ulicích málo 
životního prostoru – v kořenové zóně i v nadzemní části. Dochází ke kolizím s inženýrskými sítěmi, 
veřejným osvětlením a především s domy. V roce 2017 bylo stromořadí udržováno standardním 
způsobem a řešilo se mnoho redukčních řezů.  

Byla dokončena rekonstrukce na ulici Viniční a Vančurova. Stavebními zásahy byly částečně 
poškozeny kořeny stromů. Na ulici Viniční bylo nutné po provedených výkopech asanovat tři stromy 
a následně nahradit novými výsadbami. Další výsadby jsou na ulicích Stejskalova, Jílkova či Kamenáčky.  

Mimo čípkových řezů, proběhl ořez stromů např. na ulicích Mrkosova, Pechova, Kuklenská, 
Hrozňatova, Jílkova. V MČ Brno – Jih byl proveden ořez velkých javorů na ulici Kovářská nebo lípy na 
Starém nám. Zde byly nainstalovány také tři dynamické vazby a jedna statická (podkladnicová) vazba.  
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.   
 

 
Postupné kácení nakloněného javoru na ulici Otakara Ševčíka v Židenicích. 
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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  
 

V průběhu roku 2017 byly provedeny následující práce ve výše uvedených městských částech: 
 

Redukčním řezem se zmenšují koruny, redukují se větve od fasád domů, trakčních sloupů, 
sloupů veřejného osvětlení a současně se zajišťují podchodní a podjezdní výšky.  

V roce 2017 byl tento typ řezu proveden u 400 stromů: MČ Brno – Královo Pole (304 ks), MČ 
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (58 ks), MČ Brno – Medlánky (17 ks), MČ Brno – Černovice (11 ks), 
MČ Brno – Tuřany (9 ks) a MČ Brno – Maloměřice (1 ks). 

Čípkové řezy jsou speciální kategorii redukčních řezů. Koruna se zkracuje těsně nad kosterním 
větvením, tím dojde k odstranění primární struktury větvení a dále se pracuje pouze se sekundárními 
výhony. Tyto výhony se odstraňují v 1 - 3-letém intervalu.  

Celkem bylo ořezáno na čípek 69 stromů a to v MČ Brno – Královo Pole (22 ks), MČ Brno – Líšeň 
(18 ks), MČ Brno – Černovice (18 ks), MČ Brno – Tuřany (8 ks) a MČ Brno – Chrlice (3 ks). 

U bezpečnostního řezu se jedná o minimální variantu zdravotního řezu, účelově zaměřenou na 
splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Tato technologie se realizuje v případě 
odumírajících alejí, netvárných stromů, tedy všude tam, kde není efektivní investovat do poměrně 
nákladného zdravotního řezu a postačí odstranit nebezpečné suché a nalomené větve. 

 Takovou odumírající alejí je uliční stromořadí na ul. Podolské v MČ Brno – Líšni. Na této ulici 
jsme provedli bezpečnostní řez u 3 javorů a v následujícím roce (2018) máme v harmonogramu prací 
naplánované další bezpečnostní ořezy.  

S výchovným řezem začínáme ihned po vysazení nového stromu na stanovišti, který přechází do 
některého z dalších technologických typů cca do 10 let po výsadbě. Výchovný řez byl proveden 
u všech nově vysazených dřevin a dále u dalších mladších stromů.  

Výchovným řezem bylo ošetřeno 165 stromů, které rostou v MČ Brno – Královo Pole (61 ks), MČ 
Brno – Černovice (30 ks), MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (20 ks), MČ Brno – Tuřany (17 ks), MČ 
Brno – Maloměřice (17 ks), MČ Brno – Líšeň (4 ks). 

Kácení suchých a havarijních stromů bylo provedeno u 108 stromů v MČ Brno – Královo Pole (54 
ks), MČ Brno – Černovice (28 ks), MČ Brno – Líšeň (12 ks), MČ Brno – Maloměřice (5 ks), MČ Brno – 
Ořešín (3 ks), MČ Brno – Chrlice (3 ks), MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (2 ks), MČ Brno – Tuřany 
(1 ks). 

Výsadby.  Za vykácené dřeviny zrealizovala naše organizace dosadby za jednotlivé chybějící kusy 
v alejích. Kompletní obnova stromořadí byla provedena v ulicích Vackova, ul. Húskova. 

Kořenové a kmenové výmladky byly v průběhu roku odstraněny ve výše uvedených MČ. 
Zálivky u mladých výsadeb byly realizované dle klimatických podmínek v termínu od dubna do 

října 2017.  
Ve výsadbových čtvercích bylo zajištěno odplevelení mříží, pokos, doplnění štěpky do čtverců, 

vyčištění čtverců od odpadků.  
 

Výsadby v MČ Brno – Královo Pole 
 

Ul. Vackova - rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a sadové úpravy 
 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a dalších podzemních inženýrských sítí na ulici Vackově 
byla náročnější, než odborníci očekávali. Stavba začala 1. 6. 2015 a byla ukončena 23. 6. 2017.  

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. musela v průběhu stavby upravovat 
harmonogram výkopových prací, neboť nespočet stížností od občanů bydlící na této ulici bylo 
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potřeba řešit a místy pozastavit i práce na stavbě. Převážně se jednalo o změnu výškového 
uspořádání vozovky, nevhodnou spádovost vjezdů k nemovitostem, osazení uliční vpustí před vjezdy, 
obnažení kořenů po sudé straně ulice. 

Na základě těchto podnětů byly stavební práce v daném úseku ulice pozastaveny až do doby, 
než proběhlo několik jednání s projektanty, zhotovitelem stavby, zástupci dotčených organizací 
a občany. V průběhu těchto jednání se hledalo nejvhodnější řešení vzniklé situace při obnově 
vozovky. 

Ani nová výsadba stromů do uličního stromořadí nebyla jednoduchá. 
Na ul. Vackově v úseku mezi ulicemi Palackého tř. – Charvatskou byly v průběhu minulých let 

vykáceny ze zdravotních důvodů globózní javory (Acer platanoides ´Globosum´), které postupně naše 
organizace podsazovala mladými ibišky na kmínku (Hibiscus syriacus). Tato výsadba se postupem 
času ukázala jako nevhodná, neboť ibišky byly poškozeny mrazy a následně uhynuly. 

V rámci nové výsadby na ul. Vackově v úseku mezi ulicemi Palackého tř. – Charvatskou byly 
navrženy šeříky na kmínku, ale s tímto návrhem někteří občané nesouhlasili, neboť požadovali vrátit 
zpět do stromořadí původní kulovité javory, což oponovali občané, kteří chtěli šeříky. Na základě 
těchto neshod bylo v únoru 2017 na ÚMČ Brno – Královo Pole svoláno veřejné projednávání s občany 
ohledně nové výsadby stromů do uličního stromořadí.  

Aby veřejné projednávání bylo konstruktivní, předcházela tomu anketa ohledně nové výsadby 
dřevin, kde mohli občané svobodně vyjádřit svůj názor. Výsledkem ankety bylo, že celkem hlasovalo 
26 domů: pro šeříky se vyjádřilo 59% a pro javory 41% dotázaných.  

Naše organizace respektovala výsledky ankety a souhlasila s realizací návrhu výsadby stromů do 
uličního stromořadí na ul. Vackově v úseku Palackého tř. – Charvatská po sudé straně čísel domů 
formou kombinace 26 ks šeříku na kmínku (Syringa vulgaris) a 10 ks malokorunných javorů babyk 
(Acer campestre ´Nanum´). 

Od ulice Charvatské po ul. Purkyňovou rostou kulovité javory (Acer platanoides ´Globosum´). Do 
této části aleje bylo vysazeno 22 ks javorů (Acer campestre ´Nanum´) jako doplnění oboustranného 
stromořadí až po ulici Purkyňovou. 

Na nároží s ul. Vodovou byla vysazena 1 lípa srdčitá (Tilia cordata) jako náhrada za vykácenou 
neperspektivní lípu.  
 
Na ul. Vackova – úsek mezi ulicemi Palackého tř. – Charvatská 

 
nová výsadba javorů a šeříků 
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nová výsadba javorů a šeříků 

 
 
Ul. Vackova – poškození kmenů a kořenů u javorů v průběhu stavby 

 

  
poškození kmenů, chybí ochrana kmenů 
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poškození kmene stavební technikou 

 

 
poškození kořenů při stavbě 

 
 

Výsadba v MČ Brno – Černovice 
 

Ul. Húskova - rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a sadové úpravy 
 

V současnosti je na ulici Húskově podél jižní strany (podél léčebny) kompletní linie lipového 
stromořadí (Tilia cordata,Tilia platyphylla). Lípy jsou vzrostlé, zapojené a v relativně dobrém 
zdravotním stavu.  

Podél severní strany (podél bytové zástavby) je původní linie lip již velmi rozvolněná, doplněná 
jehličnany a břízami, včetně amatérské výsadby od občanů. Od ulice Spáčilovy až po ulici Cornovovu 
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naše organizace začala dosazovat sloupovité třešně (Prunus serrulata ´Amanogawa´) vzhledem 
k požadavkům majitelů sousedících bytů na zvýšení slunění oken. 

  Na ul. Húskově v rámci akce rekonstrukce kanalizace a vodovodu byly z důvodu stavby 
vykáceny některé dřeviny. Náhradou za asanované stromy byla provedena dosadba novými stromy 
do stromořadí. 

Do probíhající stavby se uskutečnila výsadba stromů do uličního stromořadí, která souvisela 
s akcí „Vítání občánků“.  Dne 27.5.2017 vysadila VZmB spolu s rodiči a dětmi 15 vzrostlých stromů 
a to 7 lip velkolistých (Tilia platyphylla) a 8 sloupovitých třešní (Prunus serrulata ´Amanogawa´).  
Cílem této akce je vést děti k přírodě. 

 
 

ul. Húskova – nová výsadba stromů do uličního stromořadí 
 

 
před výsadbou 

 
            před výsadbou – tatínkům byly rozdány lopaty  
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výsadba lípy podél léčebny 

 

 
výsadba lip podél bytových domů 
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výsadba sloupovité třešně podél bytových domů 
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zrealizované výsadby 

 
Ul. El. Krásnohorské – dosadba stromů do stromořadí 
 
Na ul. El. Krásnohorské proběhla na podzim 2017 dosadba 2 magnólií do uličního stromořadí. 

Výsadby se zúčastnily děti z místní mateřské školy. Při výsadbě byl dětem podán výklad o užitečnosti 
stromů ve městech. 

 

 
výchovný řez před výsadbou 
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zálivka 

 

 
instalace kotvení 
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             výsadba magnólie 

 
 
 
3.2.4 Stromořadí Brno-sever 

Ing. Kateřina Novotná 
novotna@vzmb.cz, tel. 603 584 940 

správce stromořadí  
 

Nejčastěji prováděným řezem v uličním stromořadí Brno – sever byly v roce 2017 podchodné 
a podjezdné redukce, které byly provedeny u 190 stromů.  

Druhým nejčetnějším typem řezu byl čípkový redukční řez. V roce 2017 bylo potřeba obnovit 
sekundární korunu u 51 stromů. 

Posledním řezem byl redukční a bezpečnostní řez provedený u 28 ks stromů. 
Během roku 2016 byly vykáceny celkem 4 ks 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 58 ks mladých výsadeb byly prováděny zálivky dle klimatických podmínek v termínu od dubna 

do října 2017.  
Ve výsadbových čtvercích v počtu 493 ks bylo zajištěno odplevelení mříží, pokos, doplnění 

štěpky do čtverců, vyčištění čtverců od odpadků.  
     
V roce 2017 probíhala jednání ohledně kompletních rekonstrukcí ul. Krkoškova, Lesnická, 

Studená a Pflegrova.  
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3.3 Květinové záhony a výsadbové čtverce 
 
Výsadbové čtverce 
 
Ke dni 31. 12. 2017 bylo evidováno 3803 čtverců.  Péče o výsadbové čtverce zahrnovala 
odplevelování, údržbu keřů a rostlin, sekání trávy, udržování závlahových misek, úklid odpadků 
a dosypávání povrchových materiálů. Do čtverců bylo vysázeno 644 ks keřů na ulicích Staňkova 
a  Rybníček. Dále bylo pod stromy do výsadbových čtverců vysázeno 21000 ks jarních cibulovin.  
 
Květinové záhony 
 
Letničkové záhony z výsevu – letničkami bylo oseto 1739 m2 záhonů a výsadbových čtverců. Směsi 
letniček si VZmB připravuje sama s ohledem na velikost záhonů, stanovištní podmínky a očekávaný 
efekt.  
Trvalkové záhony - stávající záhony trvalek, včetně nově založených, mají plochu 1750 m2. Do 
stávajících záhonů bylo na podzim dosázeno 1584 ks trvalek. Nově bylo vysázeno 750  ks trvalek do 
záhonů na Rostislavově náměstí, Líšeňské a Botanické ulici.  
Záhony lučního charakteru – byly založeny na ploše 928 m2. Do záhonů bylo vysázeno 2720 ks trsů 
lučních druhů dovážených přímo z pole. Kromě výsadby byly plochy osety směsí lučních druhů 
a doplněny cibulovinami.  Tyto plochy luk budou koseny 2x – 3x ročně. 
Závěsné nádoby s letničkami - 86 nádob bylo umístěno na Náměstí svobody, Malinovského náměstí, 
ulici Kounicově, v přednádražním prostoru a Tyršově sadu.  
Výsadby cibulovin – celkově bylo vysázeno 77820 ks cibulovin. Z toho do květinových záhonů a luk 
bylo vysázeno 9700 ks cibulovin. V rámci projektu RE-USE - Druhý život, bylo vysázeno 21000 ks 
cibulovin do výsadbových čtverců pod stromy na ulicích Renneská, Hlinky, Rooseveltova, Burešova, 
Moravském náměstí a náměstí 28. října.  Část cibulovin, zejména okrasné česneky, byly vysázeny 
v rámci stejného projektu do lučních porostů na ulici Dobrovského a Luční. Až 56820 ks cibulovin bylo 
vysázeno v Denisových sadech, Lužánkách, na Špilberku, v parku Koliště a v Tyršově sadu.   
Doplňková činnost - pro Technické sítě Brno - 95 závěsných mís s letničkami bylo umístěno na 
stožárech TSB, pro Magistrát města Brna - osázení letničkového záhonu v Medlánkách s logem 
soutěže Entente Florale Europe a výsadba trvalek na ulici Kounicova, pro Mahenovo divadlo osázení 
letničkového záhonu před divadlem, pro Městskou část Brno – Medlánky - osázení a osetí svahu 
lučními druhy na ulici Hudcova x Palackého třída, pro Městskou část Brno – Komín - výsadba krokusů 
do trávníku na ulici Řezáčova, pro Městskou část Brno - Žebětín - výsadby okrasných travin v MŠ 
Žabka. 
Projekt RE-USE - Druhý život. V rámci tohoto projektu se na 4 RE – USE pointech vybrala v roce 2017 
částka v celkové výši 184204,- Kč určená na květinové výsadby v ulicích Brna. Z toho bylo vyčerpáno 
138084,- Kč na nákup rostlin a cibulovin. VZmB v rámci své hlavní činnosti zajišťuje přípravu záhonu, 
výsadbu rostlin a následnou péči o květinové záhony. Více informací je možné získat na webových 
stránkách www.sako.cz 
 

  
Záhony lučního charakteru na ulici Dobrovského. 
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3.4 Vodní prvky  
 

VZmB se starala v roce 2017 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, tak 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.             

 

 
 
 
 

3.5  Akce v parcích 
 

V rámci výkonu správy je prováděna publikační a přednášková činnost, spolupráce s nevládními, 
občanskými a zájmovými sdruženími (MENDELU, VUT v Brně, SZKT, Lipka, Nadace Partnerství, 
Masarykova čtvrť o.s., Wilsonův les o.s.,). 
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Stanoviště VZmB v rámci Dne Země 2017 na Kraví hoře 

 
 
 

 

3.6 Svatby v parcích 
 

V parcích se konalo celkem 44 svateb. Nejvíce svateb se konalo tradičně v Zahradě 

pod hradbami, celkově v parku Špilberk proběhlo 32 svatebních obřadů. Poté v Denisových 

sadech (Hudební pavilon/Kolonáda a v Místodržitelské zahradě) – 6 svatebních obřadů. 

V Lužánkách proběhly 4 svatby, v Tyršově sadu a ve Wilsonově lese po 1 obřadu. 
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
V rámci doplňkové činnosti organizace provádí tyto práce: 

 realizace zahrad a veřejné zeleně 

 komplexní údržba 

 zakládání a regenerace trávníků 

 výsadba a péče o stromy, keře, květinové záhony, mobilní zeleň 

 zálivky 

 zimní i letní údržby cest a chodníků 

 inventarizace 

 zemní práce 

 řezy a asanace stromů 

 štěpkování dřevní hmoty 

 frézování pařezů 

 prodej stromů, ornice, palivového dřeva, kmenů, štěpky  

 provádění tahových zkoušek 

 měření stromů akustickým tomografem 

 zemní práce a ošetření kořenové zóny pomocí přístroje Air spade 
 
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 získány ve výběrovém řízení a jsou důkazem konkurenceschopnosti 
VZmB. Menší zakázky jsou získávány na základě dobrého jména, kdy se občané či firmy obracejí na 
organizaci sami, případně jsou ovlivněni propagačními materiály VZmB (www stránky, facebook, 
letáky…).  

 
4.1. Významné zakázky 
 

 Revitalizace zeleně na Husovickém kopci, k. ú. Husovice, město Brno – 2.část  

 Mahenovo divadlo (výsadba a údržba zeleně a přilehlých chodníků a zpevněných ploch)  

 Výsadba balkónových květin na budovách MMB  

 Květinová dekorace stožárů VO pro TSB, a.s. 

 Výsadba nových stromů na ulici Húskova (po rekonstrukci ulice)  

 Údržba pozemků v k.ú. Veveří – Kraví hora  

 Provedení náhradní výsadby na akci „ Úprava tramvajové smyčky Juliánov“  

 Provedení náhradní výsadby stromů a založení trávníků na akci „Rekonstrukce ulice 

Lerchova“  

 Údržba zeleně pro OSM MMB - Bystrc – Rakovec, Pisárky – fotbalové hřiště, Řečkovice – 

Lachema, plocha na ulici Trnitá (za čerpací stanicí SHELL), Černovice – archív MMB, pozemky 

k.ú.Staré Brno  

 Asanace a následná náhradní výsadba stromů na Ústředním hřbitově (regenerace dvou alejí)  

 Obec Lelekovice – sadové úpravy – Nadstavba, rekonstrukce a venkovní úpravy prodejny 
v Lelekovicích a multifunkčního areálu u hasičky 

 Výsadba dřevin na území MČ Brno Židenice 

 Provedení náhradní výsadby stromů na akci „Oprava zpevněných ploch – Ruský vrch“ v MČ 
Komín  

Doplňková činnost 
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5.  TECHNICKÉ DOZORY 
 
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, a nebo 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 byl 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.  
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6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
 

6. 1  Úpravy a opravy středisko Sportovní 2015 - 2017 

 

Rekonstrukce objektu se skládala z: 

 zednické opravy komínů 

 opravy oplechování střechy 

 opravy elektroinstalace, hromosvodu 

 zateplení stropů 

 zateplení a opravy fasády 

 opravy oken, dveří 

 opravy vnitřních i vnějších parapetů 

 kompletní opravy chodeb a WC (budou sloužit jako veřejné WC) - vše v úpravě antivandal 

 umístění automatu na kávu 

Venkovní úpravy:  

 oprava oplocení a brány  

 sanace nezpevněné plochy 

 vytvoření ukázkové zahrádky,  

 vybudování voliéry pro drobná zvířátka 

 

 

Pohled na areál z přední části 

Významné události  
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 6.2 Entente Florale 2017                                                  

 

Město Brno se v letošním roce zúčastnilo evropské soutěže 
kvetoucích sídel Entente Florale Europe 2017 společně s Kostelní 
Lhotou, okres Nymburk.  

Mezinárodní porota navštívila město Brno 14. července 2017 
a hodnotila během 7 soutěžních hodin nejpůsobivější místa a největší 
specifika Brna. Trasa pro porotu byla plánována tak, aby Brno představila z hlediska všech 
posuzovaných kritérií. Patří mezi ně územní plánování a rozvoj, zeleň krajinná i městská, přírodní a 
rekreační plochy nebo architektura města a úprava veřejného prostoru. Zásadní roli v soutěži hraje 
i zapojení veřejnosti do zušlechťování okolí a zlepšování kvality života ve městě.  

Do soutěže se kromě České republiky zapojila také Itálie, Belgie, Rakousko, Německo, Maďarsko, 
Irsko, Nizozemí a Slovinsko.  

Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí 
a organizátorem soutěže v České republice je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
občanské sdružení (SZKT).  

Veřejná zeleň města Brna byla do příprav významným způsobem zapojena. Přípravy na soutěž 
probíhaly již od ledna 2017, kdy se začínala plánovat trasa. Veřejná zeleň města Brna plánovala již od 
jara úpravy záhonů v ulicích, úpravu a obnovu akutních věcí v parcích. Od ledna do června probíhaly 
opravy mobiliáře, likvidace graffiti, opravy budov i altánků, ošetřování zeleně v parcích i stromořadí.  
VZMB zajišťovala catering a výzdobu všech prostor,QWWEA kde porota trávila čas. Krásná květinová 
výzdoba vyzdvihla prostory Nové radnice, hotelového salonku Grandezza, Zahrad pod hradbami 
i parníku na brněnské přehradě, kde byl den zakončen. Několikrát byla projížděna a upravována 
soutěžní trasa. Soutěžní den proběhl bez komplikací. Slavnostní vyhlášení cen proběhlo 15. září 2017 
ve Slovinsku a Brno získalo zlatou medaili. 

 

 

Významné události  
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Květinová výzdoba na Nové radnici 

   

Výzdoba reprezentativních prostor v Zahradě pod hradbami, Špilberk 

Významné události  
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Výzdoba parníku na Brněnské přehradě 

 

  

Významné události  
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7.  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 
Počet písemných žádostí o informace podaných celkem :  0 
z toho: 
prostřednictvím České pošty 0 
prostřednictvím E-mailové pošty 0 
 
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 
- odkazem na zveřejněnou informaci 0 
- poskytnutím informace 0 
- rozhodnutím o odmítnutí žádosti 0 
- odložením žádosti 0 
- dosud v řízení 0 
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0 

 
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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8.  PŘÍLOHY 
 

1. VZmB - provedené výsadby, kácení, ořezy 2017 
2. Parky - provedené ořezy, kácení 2017 
3. Parky - provedené výsadby 2017 
4. Stromořadí - provedené kácení, ořezy 2017 
5. Stromořadí - provedené výsadby 2017 
6. Stromořadí - provedené práce 1996 – 2017 
7. Stromořadí - provedené práce 1996 – 2017 (graf) 
8. Stromořadí - přehled vysazovaných taxonů stromů 1996-2017 (graf) 
9. Stromořadí - přehled vysazovaných taxonů stromů 1996-2017 (tabulka) 
10. Doplňková činnost – přehled výsadeb 2017 

 
 

Přílohy 


