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1 Úvod – Zele ň v urbánním prost ředí, vývoj, úloha a 
problémy (stanovení cíle a hypotézy práce) 

Problematika urbánní, tedy městské zeleně v jejím plném rozsahu, a to ať již 
prostorově nebo funkčně (např. jako součástí urbanity) stojí v současné době 
poněkud stranou zájmu odborné urbanistické veřejnosti. Základní otázkou, na 
kterou se proto práce zaměří je otázka skutečného významu zeleně ve městě a 
odpověď na výzkumnou otázku, zda se zeleň může skutečně stát praktickým 
indikátorem kvality života ve městě nebo jiným ukazatelem. Práce vzdáleně 
navazuje na téma autorovy diplomové práce1, která se zabývala srovnáváním 
výskytu alergií a jejich projevů u dětí (nemocnost, vnější projevy alergií) jako 
indikátoru kvality obytného prostředí v různých typech urbanizovaného prostoru 
hlavního města Prahy. 

Práce se zaměřuje na hledání souvislostí mezi městskou zelení, jejím 
množstvím a kvalitou a kvalitou urbanizovaného prostoru, případně na hledání 
pozitivního přínosu zeleně k urbanitě měst bez ohledu na umístění, ale s ohledem 
na efektivní působení této zeleně na člověka. Práce se tím dostává na pomezí 
urbanismu, zahradní tvorby, přírodních věd, a také hygieny prostředí, které 
s tématy prostřednictvím člověka, jako obyvatele a strůjce měst, přímo souvisí. 

Zeleň ve městech byla v české odborné literatuře komplexně pojednávána 
v pracích VÚVA již od 60. let 20. století, do vyššího stupně v plánování zeleně 
v okolní krajině i ve městě ji dovedla práce J. Kocourkové2, která zeleň uvnitř 
urbanizovaného prostoru považovala za součást kultury a zároveň za podmínku 
pro „úspěšné“ bytí člověka ve městě, kde podle průzkumu z 80. let 20. století 
průměrně člověk strávil až 78% času během roku. V současnosti toto procento 
pokleslo na 53% času3, ale ani to nesnižuje nijak význam zeleně a její kompozice 
ve městech. Práce J. Kocourkové lze považovat za následné práce navazující na 
první větší poválečný impuls pro změnu přístupu k zeleni, který provedl L. Žák 
v dnes již klasickém díle Obytná krajina4. 

Zeleň jako určitý faktor pohody ve městě figuruje ve více pracích o městech a o 
architektuře, a to i z hlediska jak psychologického, kdy zeleň podmiňuje zdravý 
duševní vývoj člověka a jeho prožívání života, tak i z hlediska medicínského, kdy 
zeleň ve většině případů působí pozitivně na regeneraci člověka při únavě, 
podporuje kvalitu zraku, ale i trávení, tělesnou teplotu a další činnosti lidského 
organismu5. Podobně pozitivně a poměrně rezolutně hodnotí přítomnost zeleně ve 

                                                 
1PONDĚLÍČEK M., Vztahy mezi obytným prostředím a zdravotním stavem dětí na území hl. m. 

Prahy, Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta. University Karlovy Praha, 1991 
2 KOCOURKOVÁ J., Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Praha, 1982 
3 VOREL I., (aktualizace BALABÁNOVÁ, P., KYSELKA, I.), Pravidla územního plánování - 

C.5 Zelen, ÚÚR Brno 2006 (aktualizace 2009), [cit. 2012-10-08] dostupné na 
WWW:www.uur.cz  

4 ŽÁK L., Obytná krajina, S.V.Ú., Mánes Svoboda, Praha 1947 
5 TRSTENJAK A., Ekološka psihologija, TOZD Gospodarski vestnik v ČGP Delo, Kočevje, 

1984 
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své práci i W. E. Barth, který v zeleni vidí zásadní stabilizační prvek pro rozvoj 
města6. 

Základní a z velké části i preferované prvky přírodní a polopřírodní zeleně dle 
původního charakteru krajiny jsou v městě přítomny na méně dostupných 
(historicky) nebo zachovaných místech 7 a jsou dány následujícími faktory (pozn. 
aut.): 

- genezí urbanizovaného prostoru, 
- stářím (historickým), 
- členitostí původní krajiny a strukturou osídlení, a také 
- tlakem biodiverzity (jinak sukcesním tlakem).8 
Pokud tuto úvahu aplikujeme v urbánním prostoru, tak lze vyslovit hypotézu, 

že kvalita a také dostupnost zeleně ve městě velmi často odpovídá právě kvalitě a 
dostupnosti zeleně v okolní krajině. 

Doposud se práce ekologů9 koncentrují na poznání toho, jaký vliv má člověk na 
biodiverzitu a jak jí může (a to zejména ve městech a jejich okolí) negativně, 
anebo dnes i pozitivně, ovlivňovat. Prakticky ovšem neexistují studie, které by se 
zabývaly opačným problémem a tedy vlivem biodiverzity (zejména ve městě) na 
člověka. Je řada studií10 orientovaná na plazy, ptáky a bezobratlé ve městech a 
hledání, jak je pozitivně ovlivnit, ale prakticky žádná studie se detailněji nezabývá 
tím, jak je člověk ovlivněn diverzitou okolo sebe a jestli je toto ovlivnění 
dostatečné a pozitivní a odkdy? Stačí nám jedna návštěva parku, lesoparku nebo 
přirozené louky, nebo je těch návštěv k našemu pozitivnímu naladění nutných 
více? Jak moc se lidé zajímají anebo nezajímají ve městě o své živé sousedy, 
případně spolubydlící – ptáky, hmyz, stromy a další, kteří s nimi město sdílejí? 
V rámci urbanistické a územně plánovací praxe je upozorňováno zejména ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR11 na nebezpečný trend v rozvoji měst, 
kdy na jednu stranu se pokoušíme rozvolňovat města kultivovanou zelení, 
nekoncentrovanou zástavbou (např. suburbanizačními strukturami tvořenými dnes 
především skupinami k tvorbě efektivní zeleně nekompetentních „stavitelů“ 
napojených na developerské společnosti) a předimenzovanými projekty, na druhé 
straně se pak zasahuje novou investiční výstavbou stále více do otevřené krajiny 
(bez ohledu na terén a okraje města), kterou jednak fakticky posunujeme dále od 
měst a doslova ji v rámci rozvoje měst „konzumujeme“, byť mimo stávající 

                                                 
6 BARTH W.-E., Praktischer Umweltschutz, Parey Hamburg-Berlin 1987, ISBN 3-490-13318-8 
7 MÍCHAL I., PETŘÍČEK V, (Eds.), Metodické podklady pro bilanci významných krajinných 

prvků v krajích ČSSR a charakteristiky sosiekoregionů, SÚPOP Praha 1988 
8 FORMAN R., GODRON M., Krajinná ekologie, Academia Praha 1990 
9 HUNTER P., The Human Impact on Biological Diversity. How Species Adapt to Urban 

Challenges Sheds Light on Evolution and Provides Clues About Conservation, EMBO Rep.8 
(4), UK, 2007 

10 NALAWADE S., Foreign’ Trees Leave City Birds Lost and Homeless, PUNE Mirror, 
Fergusson College, Pune, India, 2012  

11 LEPEŠKA, P. Územní plánování a přírodní prvky v krajině, přednáška v Národním domě na 
Vinohradech dne 28.3.2010 
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městské struktury (jak bylo výše uvedeno, krajina stejně jako dříve podléhá 
v okolí sídel silnému tlaku z urbanizovaných prostor, který snižuje primární 
biodiverzitu). Podle dosavadních poznatků

12 jsou suburbanizační tendence jedním 
ze zásadních faktorů snižujících urbanitu měst a tím paradoxně zpětně i kvalitu 
života uvnitř města, a to bez ohledu na kvalitu života vesnic v okolí měst, která již 
tak přistěhovalectvím původně městských osob poklesla. 

 

2. Analýza zelen ě v urbánním prost ředí 
Plochy zeleně ve městě můžeme rozlišit na soukromé a veřejně přístupné. 

Plochy veřejně přístupné vytvářejí především prostory pro rekreaci a spíše 
krátkodobý odpočinek a můžeme je rozdělit do kategorií.  
 

Veřejná zeleň je trvale (bez omezení) přístupná veřejnosti a zahrnuje13: 
- městské parky, parčíky a parková náměstí a pásy, 
- sídlištní zeleň, 
- uliční stromořadí a doprovodnou zeleň komunikace, 
- zeleň u významných budov, 
- zeleň pietních území, 
- zeleň dětských hřišť a sportovních areálů, 
- veřejné historické parky a parkové lesy, 
- doprovodnou zeleň vodotečí a technických děl. 

 

2.1 Zeleň v urbánním prost ředí jako symbol doby 14 
Jako městskou zeleň můžeme chápat všechny plochy vegetace, které se 

vyskytují v organismu města a zároveň veškerou bodovou a liniovou vegetaci. 
Některé definice uvádějí, že součástí zeleně jsou také stavebně technické prvky, 
drobná architektura nebo umělecká díla, která vegetaci doplňují. 

Zeleň je jedním ze základních skladebních prvků městského prostředí. Se 
změnou charakteru osídlení a měnícím se způsobem života, s rostoucím objemem 
stresu u člověka a rušivých faktorů ve městě, dochází k nárůstu významu zeleně a 

                                                 
12 TŮMA M., Urbanistické a územně plánovací hledisko, [online] [cit. 2012-10-08] dostupné na 

WWW: http://up.webmap.cz/stredocesky/zelene-pasy/htm/_up/texty/AE_09.pdf  nebo 
SÝKORA, L.( ed.) Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: 
Ústav pro ekopolitiku, 2002. 191 s. ISBN 80-901914-9-5, ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. 
Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas per populi, 
2007. 234 s. ISBN 978-80-903813-3-9, HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní 
výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: ERA, 2005. 131 s. ISBN 80-7366-028-8 

13 VOREL I., (aktualizace BALABÁNOVÁ, P., KYSELKA, I.), Pravidla územního plánování - 
C.5 Zeleň, [online] ÚÚR Brno 2006 (aktualizace 2009), [cit. 2012-10-08] dostupné na: 
www.uur.cz  

14 Zpracováno s využitím ČABLOVÁ M.,  Veřejný prostor – amfiteátr veřejného života. 
Disertační práce. Fakulta architektury VUT v Brně, VUT Brno 2005 
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především její hygienické a psychické funkce. K základním funkcím a významům 
zeleně patří15: 

- Existenční význam. 
- Klimatická funkce. 
- Hygienická funkce. 
- Půdoochranná, vodo a hospodářská funkce. 
- Psychická a rekreační funkce. 
- Estetická a prostorotvorná funkce. 

 

2.2 Město jako systém s prostorovou skladbou16 
Města, jako komplexní systémy se skládají z mnoha prvků, které se prolínají na 

různých organizačních úrovních a tak je můžeme v přeneseném významu chápat i 
jako ekosystémy. Jejich prostorová evoluce potom probíhá v různých lhůtách. 
Vzory domů, segmenty ulic a otevřené prostory vykazují zejména na okrajích 
měst rychlou dynamiku měřenou v měsících a především letech, naproti tomu 
modely centrum-periferie se rozvíjejí pomaleji17. Totéž platí pro ekosystémy - 
lokální změny jednotlivých druhů „blahobyt a společnost“, přičemž jejich složení 
může trvat týdny, měsíce nebo roky, a bude trvat desetiletí až století, aby se 
ekosystémy dostatečně přizpůsobily měnícímu se prostředí. Obecně lze říci, že 
dynamika hranic měst je "nejrychlejší" ve srovnání se zbytkem městského 
prostoru, jak sestávající se z mikro-struktury typů - městského, venkovského a 
přírodního. 
 

2.3 Funkce a úloha zelen ě v urbánním prost ředí 
Základní funkce zeleně ve městě dle antropického pohledu na účel zeleně: 
- Funkce zeleně z pohledu významu pro člověka. 
- Funkce pro přírodní prostředí. 
- Zbytkové funkce (funkce, které nejsou zahrnuté v předchozích anebo 

doposud nejsou známé, ale to neznamená, že jsou opominutelné). 
Mezi zbytkové funkce zeleně lze zařadit také negativní funkce zeleně ve 

městech. 
Při komplexním hodnocení funkcí zeleně na městské prostředí je třeba si 

povšimnout i negativního působení zeleně jak na bezprostřední okolí ve městech, 
tak na samotné lidi a části bioty. Z nejvýznamnějších negativ zeleně lze pak uvést 
následující: 

                                                 
15 KOCOURKOVÁ J., Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Praha, 1982 
16 text ideově vychází z CZAMANSKI D., BENENSON I., MALKINSON D., MARINOV M., 

ROTH R., WITTENBERG L., Urban sprawl and ecosystems – can nature survive?, 
Technion, Haifa 2008 in International Rewiev of Environmental and Resource Economics, 
č.2/2008, str.1-46 

17 HAVLÍČEK T., CHROMÝ P., JANČÁK V., MARADA M., Geografický výzkum periferních 
oblastí in NOVOTNÁ M. ed. Problémy periferních oblastí, Přírodovědecká fakulta UK Praha 
2005, ISBN 80-86561-21-6 
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- Produkce alergenního pylu; 
- Znečišťování okolí; 
- Narušování inženýrských sítí a staveb; 
- Vytváření útočiště různých nežádoucích organismů a jevů v prostředí města. 
Tyto funkce zeleně v městském prostředí nemohou být opominuty, stejně jako 

to, že velmi často poslouží jako krytí kriminálním živlům s nekalými úmysly 
(v plné škále – od prostituce a prodeje drog, až po násilné trestné činy). 

 
Obecné podmínky pro vnitroměstskou uliční zeleň 
Jedno ze starých německých pořekadel praví, že město je tak bohaté, jak velký 

má počet stromů! Tato stará lidová moudrost by se měla vzhledem k mnoha 
nemocným stromům změnit v moderní: Město je tak bohaté, jak velký je počet 
zdravých listů na jejich stromech. Defoliace totiž podle výzkumů snižuje výrazně 
všechny pozitivní vlivy stromové zeleně ve městech!  

Klíčovým předpokladem pro růst uliční zeleně jsou podle německých autorů 
fyzikální, biologické a chemické podmínky půdy (názor autora této práce se liší, 
viz dále v textu). Záleží na kvalitě vody, podílu živin a kyslíku, a to nejen 
u kmene stromu, ale v celé oblasti korunových opadů. Nikdy se nesmí podceňovat 
skutečnost, že půdní funkce závisí na interakci velkého množství mikroorganismů 
(bakterií, hub, řas, a to v miliardách na gram půdy), aniž by byla ohrožena zeleň 
ve své celistvosti.  

Na základě výše uvedeného je pak formulována: 
 

VĚDECKÁ HYPOTÉZA PRÁCE 
Práce si klade za cíl zjistit, zda existují odpovídající metody hodnocení 
množství a kvality zeleně ve městech a zda mezi kvalitou a rozvojem zeleně 
ve městech jsou nějaké vztahy, případně zda existuje aplikovatelný indikátor 
zeleně ve městech. Další otázkou je, zda lze tyto metody v současnosti využít 
a jestli jsou pro praxi rozvoje zeleně ve městech ČR uchopitelné. 
 

3 Zeleň v urbánním prost ředí a obyvatelé sídel 
 

Využití ploch zeleně a koeficient ekologické stability ve sledovaných 
městech 

Podoba veřejné zeleně byla sledována ve vybraných parcích a má vazbu na 
celkové využití ploch  na území jednotlivých měst. Přehled absolutních i 
relativních hodnot v osmi kategoriích využití ploch přináší tabulka č. 1. Na 
základě zjištěných dat lze prohlásit katastry měst Chrudim, Kolín a Přerov jako 
území nadprůměrně využívaná s narušenými přírodními strukturami. Město Děčín 
vlivem své geografické polohy má podle hodnot koeficientu ekologické stability 
přírodě nejbližší podobu krajiny s velmi malou intenzitou využití člověkem. 
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Analýza stavu a percepce zeleně městských parků 
Součástí hodnocení parků ve vybraných městech bylo rovněž dotazníkové 

šetření zaměřené na vnímání veřejné zeleně obyvateli měst. Celkem 
bylo v patnácti lokalitách osloveno téměř 1000 lidí, žen i mužů různého věku. 

Je ve m ěstě dostatek zelen ě?
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Graf č. 1: Vyhodnocení odpovědí na otázku zda je ve městě dostatek zeleně 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 

Z grafu vyplývá, že jako nejlepší vnímají lidé situaci v Děčíně (Park na 
Mariánské louce a zároveň město s nejvyšším stupněm KES!!! mezi 
sledovanými městy to znamená významnou prokázanou shodu mezi percepcí 
a skutečností), v Havlíčkově Brodě (Park Budoucnost), v Zámeckém parku 
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a Pardubickém Parku 
v Polabinách.  

V obecném pohledu pak lze konstatovat, že různé náměty na vylepšení 
současné podoby mobiliáře parků se objevily ve všech sledovaných 
lokalitách. Nespokojenost se situací v parku z hlediska bezpečnosti občanů 
souvisela s konkrétní situací v místě, případně osobními zkušenostmi 
oslovených lidí 

Je zjevné, že zejména v městských parcích větších měst považují občané jejich 
údržbu za nedostatečnou, což souvisí s frekvencí pohybu osob a také 
s nadměrným využitím parku, to ale není následováno zvýšenou péčí ze strany 
města. Jako jeden ze zásadních problémů vzešlých z ankety lze považovat 
existenci nedostatečného vybavení, prakticky všech parků. Tato otázka pak 
navazuje na zkušenosti z následujících průzkumů v Hradci Králové, kdy řada 
občanů měla percepci toho, že park není určen pro ně. 

Na společenskou objednávku zeleně je reagováno ze strany správců parků tak, 
že park a jeho zeleň nejsou nikomu přímo adresovány a nejsou dostatečně 
vybaveny ani pro skupiny, které do parku z nedostatku jiné rekreace opravdu 
docházejí, tedy pro školní děti a matky s dětmi, případně pro starší seniory. 
Obecně lze tedy říci, že parky ve městech ČR plní dnes jinou funkci pro občany 
produktivního věku a jinou pro seniory a nic na tom nemění jejich způsob údržby 
nebo dostupnost. Parky a kvalita jejich zeleně tedy nemohou být 
plnohodnotnými indikátory kvality života ve městě jako celku, protože k nim 
není otočena pozornost všech obyvatel města stejně a tito je ani pravidelně 
nenavštěvují. 
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Tabulka č. 1 : Využití půd a KES ve vybraných městech  Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z veř. databáze ČSÚ

Orná 
půda Zahrady Ovocné 

sady 

Trvalé 
travní 
porosty 

Lesní 
půda 

Vodní 
plochy 

Zastavěné 
plochy 

Ostatní 
plochy Město 

Celková 
výměra 
(ha) 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Koeficient 
ekologické 
stability 

Děčín 11 770 871 7,4 531 4,5 126 1,1 
1 
354 11,5 

7 
071 60,1 277 2,3 340 2,9 

1 
200 10,2 3,88 

Havlíčkův Brod 6 493 
3 
279 50,5 196 3,0 5 0,1 827 12,7 973 15,0 144 2,2 211 3,3 858 13,2 0,49 

Hradec Králové 10 569 
3 
485 33,0 615 5,8 11 0,1 747 7,1 

2 
186 20,7 325 3,1 723 6,8 

2 
477 23,4 0,58 

Chlumec n/C. 2 145 795 37,1 81 3,8 76 3,5 239 11,1 479 22,3 104 4,9 85 4,0 286 13,3 0,84 

Chrudim 3 321 
2 
035 61,3 155 4,7 93 2,8 167 5,0 161 4,8 29 0,9 190 5,7 490 14,8 0,22 

Kolín 3 500 
1 
507 43,0 158 4,5 59 1,7 137 3,9 272 7,8 151 4,3 301 8,6 916 26,2 0,29 

Pardubice 8 266 
3 
335 40,4 433 5,2 20 0,2 313 3,8 

1 
039 12,6 266 3,2 655 7,9 

2 
205 26,7 0,33 

Přerov 5 848 
2 
830 48,4 313 5,4 121 2,0 261 4,5 564 9,6 87 1,5 300 5,1 

1 
372 23,5 0,30 

Slatiňany 1 560 651 41,7 67 4,3 23 1,5 66 4,2 510 32,7 37 2,4 58 3,7 149 9,5 0,82 

Tábor 6 221 
2 
246 36,1 251 4,0 1 0 588 9,5 

1 
561 25,1 213 3,4 255 4,1 

1 
106 17,8 0,73 

Žďár nad Sázavou 3 706 
1 
336 36,0 92 2,5 2 0,1 399 10,8 998 26,9 207 5,6 141 3,8 532 14,3 0,85 
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Názorový průzkum požadavků na kvalitu městské zeleně 
K doplnění souboru odpovědí týkajících se zeleně a související s výzkumem autor 

provedl ještě anketní šetření názorů obyvatel měst o jejich postoji k zeleni a parkům 
a celkové percepci zeleně ve městech. Sémantické znaky zeleně pro člověka určují 
její estetickou hodnotu pro vnímání v běžné populaci18. Proto je nutné vědět a 
porovnávat percepci stavu zeleně a s tím spojený estetický prožitek návštěvníka 
veřejných parků a prostranství se zelení. 

Respondentům byl položen následující soubor: 
1) Považujete zeleň ve městech za důležitou? 
2) Myslíte, že je ve městech ve vašem okolí dostatek zeleně? 
3) Co je podle Vás kvalitní zeleň ve městě? 
Na první otázku odpovědělo kladně 100% respondentů tj. všichni dotázaní 

považují zeleň ve městě za důležitou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2: Myslíte, že je ve městech ve vašem okolí dostatek zeleně?  

Zdroj: vlastní šetření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 3: Co je podle vás kvalitní zeleň ve městě?   Zdroj: vlastní šetření 
 
Percepce zeleně ve veřejnosti je podle uvedených výsledků namátkového 

průzkumu značná, za kvalitní zeleň ve městech však jejich obyvatelé považují 
zejména parky a zelené travnaté plochy.Tím je ovšem dovršena stále se vyvíjející 
postmoderní filosofie jdoucí napříč myšlenkovým spektrem, že řada věcí nemusí 
fungovat tak, jak byla zamýšlena, ale musí je alespoň dokonale představovat.  
                                                 
18 DVOŘÁK B., ŠTĚPÁN J., Systém pojmů aktuálních z hlediska komplexního návrhu na systém 
řízení péče o životní prostředí, VÚVA, Praha 1971 
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Závislé na městské zeleni zůstávají tak pouze dvě skupiny obyvatelstva: 
1) Děti ve školním věku +  2) Senioři vyššího věku  
Funkce zeleně v urbánním prostředí tedy podle všeho, zcela v duchu 

postmoderního mínění není rekvalifikována, ani doceněna, a přestože 
společnost se již delší dobu zaobírá otázkami udržitelného rozvoje a jeho 
měřením, tak výstupy v oblasti městské zeleně jsou doslova okrajové a mírně 
mimo obecnou potřebu. 
 

4. Indikátory hodnocení kvality v urbánním prost ředí 
Z hlediska udržitelného rozvoje měst platí v obecné rovině, že by měl být 

vyrovnaný pilíř ekonomický, sociální i environmentální a od základu lze uvažovat, 
že zeleň ve městech je jistě součástí udržitelného rozvoje měst, jejich čtvrtí i 
jednotlivých budov a moderní koncepty šetrné výstavby k tomu vedou. Na druhou 
stranu musíme si také uvědomit, že zeleň pro města byla přínosem již v historické 
době a v kontextu města již po několik století vytváří právě jeho urbanitu, aniž 
bychom do 21. století hovořili o udržitelnosti nebo šetrnosti. 

 
4.1 Možnosti m ěření množství a kvality zelen ě ve volné krajin ě 
Ve volné krajině byl vytvořen indikátor již na konci 80. let 20. století 

(publikováno 1985 v rámci interních materiálů Terplan s.p.), který poměrně dobře 
vypovídá o souhrnné kvalitě prostoru v katastrálním území obcí, a to byl koeficient 
ekologické stability (dále jen KES)19, který je na základě podkladů souvisle 
sledován cca od roku 1991 a uváděn i ve statistické ročence pro jednotlivá správní 
území sídel (použitelnost je jen v celých katastrech nebo správních územích obcí). 

 
 

KES  = plochy vyšší ekologické stability (ES = 3+)  /  plochy nižší ekologické stability (ES = 3-) 

 

 
Vypovídací schopnost indikátoru KES spočívá zejména v tom, že dává možnost 

sledovat dlouhodobé trendy vývoje ploch zeleně, tedy ploch ekologicky stabilních 
ve správních území obcí, měst a jejich nejbližším okolí. 

Na základě hodnoty KES se lze tedy poměrně rychle primárně zorientovat v tom, 
jaké kvality bude prostředí okolní krajiny okolo vybraného sídla a také lze uvažovat, 
jakého charakteru bude zeleň v těsném okolí a zejména uvnitř sídla. Z toho 
vyplývá, že koeficient ekologické stability by měl být v přímém vztahu k dále 
v textu uváděnému a vytvořenému indikátoru obecné kvality zeleně 
v urbánním prostoru, protože pomáhá naznačit kvalitu krajinného a 
přírodního prostředí v okolí sídla, a tedy i odhadnout případný tlak 
biodiversity (sukcesní tlak) z okolí sídla do vnitřního města, obce. 

                                                 
19 MÍCHAL I., PETŘÍČEK V, (Eds.), Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků v krajích ČSSR a 
charakteristiky sosiekoregionů, SÚPOP Praha 1988 
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Koeficient zeleně 
Tlak k zachování zeleně ve městě i vzhledem k výzvě doby k nutnosti zachování 

zeleně měst v rámci Evropy vzala v České republice vážněji Praha jako město 
zřejmě nejvíce zatížené investiční činností a intenzivním rozvojem. Na základě 
přípravy územního plánu20 hl.m.Prahy v roce 2002 byly vytvořeny a schváleny 
metodiky na výpočet koeficientu zeleně pro určitý typ zástavby a také na postupy na 
vyhodnocení výstupů z grafické části Územního plánu. Pro jednotlivé typy zástavby 
tímto způsobem byly ve spolupráci s odborníky-urbanisty stanoveny kvóty zeleně na 
plochu ve vnitřních i okrajových částech města. Tyto koeficienty byly stanoveny 
jako nutné, aby město bylo udržitelné z Evropského pohledu (míněno mezi ostatními 
metropolemi Evropy).  

 
4.2 Hodnocení dostupnosti zelen ě v urbánním prost ředí 

Velmi blízký indikátor udržitelného rozvoje měst je navržen a sledován 
v modelových městech projektu v rámci výzkumu MMR WD-69-07-4, v rámci 
výzkumné organizace Civitas per Populi, kde vznikla nová metodika na vytvoření 
indikátorové sady Civitas pro města a její součástí je indikátor URB 1 – Dynamika 
územního rozvoje. 

 
Dynamika územního rozvoje21 
Indikátor je založen na myšlence sledování využívání území a slouží jako 

ukazatel dynamiky rozvoje sídla do volné krajiny, který zejména v porovnání 
s dynamikou vývoje počtu obyvatel, dává přehled o udržitelnosti takového rozvoje. 
Zároveň je podkladem pro výpočet dalších důležitých urbanistických ukazatelů, jako 
je hustota zalidnění urbanizované části sídla. Indikátor je zjistitelný pouze v sídlech, 
kde je k dispozici digitalizovaný územní plán. 

Indikátor územní dynamiky lze v případě zdrojových dat z ČSÚ počítat 
každoročně ve dvou variantách, a to ve variantě meziročních srovnání podle vzorce: 

 
 
 
 
kde  UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve 

sledovaném roce - roce n, 
 Surb, n  je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n, 
 Surb, n-x je rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím x 

(perioda sledování indikátoru) let roku sledovanému. 

                                                 
20 Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999. 

Pořizovatelem  územního plánu a zároveň zpracovatelem byl  Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
21 ŠILHÁNKOVÁ V. a kol., Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce, Civitas per Populi, 

Hradec Králové 2011 

xnurb
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Indikátor má poměrně jasnou výpovědní schopnost o tom jak probíhají na území 
města zábory půdy a rozvoj staveb v daném území obce a to na základě dat 
připravených z evidence v GIS. 

 
URB 3 – Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb22 
Účelu a hledání výzkumné otázky disertační práce se ze stávajících dostupných 

indikátorů nejvíce blíží Indikátor  URB 3 - DOSTUPNOST MÍSTNÍCH 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SLUŽEB, který je popsán následovně: 

„Smysl indikátoru:Stěhování lidí do měst bylo v historii podníceno především 
ekonomickými aktivitami. Města s trhy a významné obchodní křižovatky-centra se 
stala velkým konkurentem administrativně vytvořených sídel. Sídla jsou od 
20. století ohrožována boomem a rostoucí suburbanizací spojenou s konzumací 
krajiny u města a snižováním KES a biodiversity.“ 

Indikátor je orientován na sledování blízkosti zeleně a prostranství od obyvatel, 
také na dostupnost vybraných služeb uvnitř intravilánu a dostupnost komplexní 
městské zeleně. Zeleň a její dostupnost je zahrnuta velmi specifickým způsobem do 
daného hodnocení indikátoru, neboť jako i ostatní veličiny vypovídá o komfortu 
občana a dostupnost k vybraným veřejným službám a veřejné zeleni. 

 
Vyhodnocení využitelnosti existujících indikátorů pro potřeby splnění cíle 

práce 
Kromě těchto uvedených indikátorů a některých pokusných či výzkumných 

aktivit nebyla kvalita nebo stav zeleně ve městech z hlediska percepce obyvatel 
nijak zvláště měřen nebo sledován a to, i když byly zkoumány různé podklady o této 
problematice, tak bylo možno konstatovat pouze, že: 

- na indikátor kvality zeleně neexistuje obecná společenská objednávka; 
- sledování kvality zeleně není ze zřejmých důvodů (zejména finančních) 

požadováno v rámci jakékoliv zákonné normy; 
- kvalita zeleně ve městech je silně akcentována v Státním programu 

životního prostředí, ale nenavazuje na ní žádné nařízení vlády nebo jiná 
zákonná norma. 

 

                                                 
22 MAŠTÁLKA M., Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje, teze disertační práce, 

FA VUT Brno, 2009 a je výsledkem společné práce při řešení výzkumného úkolu MMR WD-69-
07-4 Indikátory trvale udržitelného rozvoje, jako nástroj sledování a snižování disparit 
jednotlivých regionů a ŠILHÁNKOVÁ V. a kol., Indikátory udržitelného rozvoje pro města a 
obce, Civitas per Populi, Hradec Králové 2011. 
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5 Indikátor obecné kvality zelen ě ve městech 
Na základě výše uvedených poznatků, studia literatury a vlastních 

praktických zkušeností byl v rámci výzkumné práce navržen nový indikátor 
pro hodnocení potenciálních možností tvorby zeleně měst: 

 
„Indikátor obecné kvality zeleně ve městech“ 

 
Indikátor je vyvinut na základě poznatků o životním prostředí a jeho rozvoji ve 

městech s ohledem na zeleň. Jde svým způsobem o pokus zachytit dynamiku 
samovolné tvorby zeleně a potenciálu vzrůstu biodiverzity. Indikátor lze případně 
využít i k případnému sledování a prognózování nárůstu zelených ploch ve městech 
v souvislosti s podmínkami okolního prostředí. Indikátor je primárně navržen pro 
potřebu intenzity potenciální péče o zeleň a pro sledování potenciální obecné kvality 
zeleně ve městech ČR, s tím, že může být využit v následujícím období i v rámci 
Evropského prostoru, případně ve světovém měřítku, pouze pro něj musí být 
upraveny a stanoveny ekvivalentní standardy. Ekvivalentními standardy je míněno 
stanovení optima pro růst zeleně v různých klimatických pásech Země.23  

Jde o složený indikátor platný celosvětově a primárně nastavený pro podmínky 
v ČR z hlediska okamžité použitelnosti a dostupnosti dat a současně i rozsahu 
vypovídací schopnosti. Indikátor poukazuje k optimu vynaložené péče o městskou 
zeleň na základě předem stanovených parametrů pro Českou republiku se známými 
mezními hodnotami (mimo ČR podle jiných pramenů) a s dopočitatelnými a 
matematicky prezentovatelnými hodnotami indikátoru.  

Indikátor může v rámci srovnání řady měst stanovit poměrným způsobem, ve 
kterých městech se rozvoj a obecná kvalita zeleně blíží optimu a kde je dokonce stav 
jednotlivých složek indikátoru nadprůměrný. 

Jako základní území, kde byl indikátor odvozen a primárně aplikován byla 
Hercynská oblast24 v ČR - oblast s největší rozlohou, kterou lze uvažovat jako 
základní oblast funkčnosti indikátoru pro jeho stávající verzi nastavené na podmínky 
v ČR. Vzhledem k tomu, že jde o oblast Hercynských opadavých lesů, tak lze 
uvažovat, že základní podmínkou zeleně v daném prostoru je stejná minimální 
podmínka jako pro lesní společenstva, tedy průměrné roční srážky nad 300 mm, 
průměrná teplota ve vegetačním období okolo 10 ºC a výše a délka vegetačního 
období bez sněhové pokrývky alespoň 60 dní v roce25. Indikátor je založen na 
pochopení environmentálních gradientů pro převažující druhy městské zeleně a také 
je uvažováno, že jde převážně o druhy euryvalentní a datované na podmínky měst 

                                                 
23 Podklady pro stanovení a sledování dynamiky růstu městské zeleně byly vzaty z vlastních 

pozorování autora ve městech Bangkok, Kuala – Lumpur, Muscat, Ber-Sheva, Yangoon a 
Saigon (Ho-Chi-Minh City). 

24 SKALICKÝ V., Regionálně fytogeografické členění, in :HEJNÝ S., SLAVÍK B., Květena ČSR 
I., Academia, Praha, 1988 

25 ŠILHÁNKOVÁ, V., KOUTNÝ, J. a ČABLOVÁ, M. Urbanismus a územní plánování. Vyd. 2. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 126 s. ISBN 978-80-7395-310-2 
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(ekologicky méně náročné a tolerantní) a nikoliv stenovalentní (ekologicky 
netolerantní)26.  

Indikátor je jako celek založen na faktu, že prostředí se skládá z většího množství 
navzájem se ovlivňujících gradientů (složek) prostředí, a to jak povahy biotické, tak 
povahy abiotické, které na druhy působí, dochází k interakci více faktorů mezi sebou 
a jejich účinek se v případě zeleně v některých polohách může násobit. Proto jsou 
součástí konstrukce indikátoru veličiny popisující základní faktory pro obecně 
pojatou zeleň ve městech. 

Pro řadu měst je navržený indikátor obecné kvality zeleně ve městech určující 
a stanovuje jak je město spontánně ozelenitelné a současně, jak je město de 
facto přístupné biotě z hlediska péče o zeleň a další údržby. V indikátoru není 
kalkulována absolutní péče o kvalitu zeleně, ale pouze její dostupnost a podmínky 
pro růstovou taktiku zeleně. Údržbu k omezení růstu zeleně nelze tímto indikátorem 
plně podchytit, protože závisí na dalších faktorech. Paradoxně lze tedy stanovit, jak 
snadno se bude zeleň ve městech v ČR aplikovat a zavádět, ale jen těžko lze 
stanovit, jak tuto zeleň nutno rychle omezovat nebo udržovat ve stavu odpovídajícím 
lokalitě. 
 

5.1. Základní složky indikátoru obecné kvality zele ně ve městech 
Indikátor obecné kvality zeleně ve městech je složen z následujících faktorů - 

jednotek: 
1) Údaje o nadmořské výšce – dle biogeografické oblasti a umístění města, zde 

hraje roli i výškový rozdíl v jednotlivých částech města, někde hraje značnou 
roli údolní fenomén (např.Pražská kotlina). U místění města dle klimatického 
pásu (logicky není řešeno v rámci ČR), ale lze použít základní geomorfologické 
členění – mezi nížinou a horami o výškách cca 150 m až 1000 m nadmořské 
výšky, prezentuje polohu sídla (města) z hlediska geomorfologického a 
výškového členění (základní parametr pro okresní města byl již zjištěn, viz 
dále). Nadmořská výška v ČR se pohybuje mezi 314 m nm. výšky (odtok Labe 
z Čech) a 1602 m nm. výšky (Sněžka jako nejvyšší vrchol) a tím je nastaveno 
rozpětí tohoto faktoru (faktor nadmořské výšky Fnmv) pro ČR. 
Aby byl údaj graficky prezentovatelný, bylo využito k otočení číselné řady na 
ose směrem vzhůru a odečtem získané hodnoty od hodnoty mezní (výšky 
Sněžky), protože pro výpočet bylo nutné, aby řada stoupala tak jako ostatní 
součásti indikátoru. Výsledná hodnota faktoru je získána jednoduchým 
odečtem od nadmořské výšky Sněžky (1602 – x = Fnmv). Získaná hodnota je pro 
grafické vyjádření na závěr převedena na dekadický logaritmus tedy log Fnmv 

2) Průměrné srážky (faktor průměrných srážek = Fprs) - území mezi srážkovým 
stínem a srážkovým maximem ČR, tedy mezi srážkami cca 400 mm/m2 ročně 
(jak již bylo uvedeno – Poohří, Libědice) a cca 1700 mm/m2 ročně (Bílý potok 

                                                 
26 BEGON, M., TOWNSEND, C. R. a HARPER, J. L. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. xxiv, 949 s. ISBN 80-7067-695-7 
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v Jizerských horách)27. Získaná hodnota Faktoru je pro grafické znázornění na 
závěr převedena na dekadický logaritmus tedy log Fprs. 

3) Průměrné roční teploty (faktor průměrné roční teploty = Fprt) reprezentované 
průměrem ročních teplot v jednotlivých měsících a zejména jejich rozložením 
dle terénních tvarů v okolí měst. Průměrné roční teploty se pohybují mezi 6,5oC 
až do 9,8oC v rámci regionů ČR a dle klimatických oblastí původně určených a 
popsaných E. Quittem28, teplotní změna a další jsou popsány v Atlasu podnebí 
ČR29 .Získaná hodnota Faktoru průměrné roční teploty pro daná města je pro 
grafické znázornění na závěr převedena na dekadický logaritmus tedy log Fprt. 

4) Míra tlaku biodiverzity z okolí, která může pro potřebu faktoru indikátoru (Fkes) 
být prezentována již v předchozím textu uvedeným a popsaným Koeficientem 
ekologické stability (KES), který je v číselných řadách dostupný ve Statistické 
ročence ČR, případně jdou jeho hodnoty dopočítat z hodnot velikostí pozemků 
v jednotlivých správních územích obcí. KES je jediným sledovaným ukazatelem 
diverzity dopočitatelným pro jednotlivá sídla ĆR a nabývá hodnot od cca 0,01 
do cca 4,3 podle kvality povrchů území a jejich polohy. Získaná hodnota 
Faktoru koeficientu ekologické stability pro daná města je pro grafické 
znázornění na závěr převedena na dekadický logaritmus tedy log Fkes. 

 
5.2 Návrh konstrukce indikátoru  obecné kvality zelen ě ve městech  

Finální indikátor obecné kvality zeleně ve městech bude tak vynesen pro aplikaci 
na vybraná města v České republice do čtyř na sebe kolmých os. Na osy lze takto 
umístit údaje z většiny sídel v ČR, indikátor má pak vypovídací schopnost o 
možnostech rozvoje zelených ploch s co nejvyšší efektivitou 
v klimatických podmínkách ČR. Indikátor takto stanovuje obecnou kvalitu zeleně ve 
městě na základě původních čtyř ukazatelů. 
Nejsnazší úlohu při podpoře a rozvoji městské zeleně mají zpravidla v sídlech 

v okolí optimálních teplotních i srážkových průměrů v odpovídajících vegetačních 
oblastech a zejména s dostatkem dostupné přírodní nebo parkové zeleně. 
Indikátor vytváří plochu mezi čtyřmi osami, na kterých jsou vyneseny 

logaritmizované hodnoty jednotlivých složek indikátoru. Celková a cílová hodnota 
indikátoru je tedy dána plošným obsahem výsledného čtyřúhelníku, tvořeného uvnitř 
čtyřmi pravoúhlými trojúhelníky. 

                                                 
27 údaje z databáze ČHMÚ 2007 
28 QUITT, E. Klimatické oblasti Československa. Brno : Studia Geographica, 1971. 
29 Kolektiv, Atlas podnebí České republiky, ČHMÚ a Vydavatelství Univerzity Palackého, 1.vyd., 

Olomouc, 2007 



 19 

 
Obrázek č. 1 Schéma indikátoru obecné kvality zeleně ve městech  

Zdroj:vlastní konstrukce 
 
5.3 Výpočet indikátoru obecné kvality zelen ě ve městech 
Pokud je indikátorem kvality zeleně ve městech vnitřní plocha čtyřúhelníku mezi 

čtyřmi vynesenými veličinami, pak indikátor je specifikován na základě předchozích 
matematických úvah jako plocha čtyř pravoúhlých trojúhelníků, v nichž hrají 
samozřejmě hlavní roli logaritmy zjištěných hodnot jednotlivých složek indikátoru. 
Celkový vzorec výpočtu Indikátoru obecné kvality zeleně ve městech 
(IOKZM)vyjádřený matematicky pak vypadá následovně: 

 
 

I OKZM  = ½ [(log Fkes . log Fprt ) + (log Fprt  . log Fprs) + (log Fprs . log Fnmv) +  
            + (log Fnmv . log Fkes)] 
 

 
Jak se chová a počítá v praxi daný indikátor, bylo ověřeno v rámci výpočtu 

modelových hodnot indikátoru pro soubor 70 středně velkých a velkých měst 
v rámci ČR na základě využití údajů Českého hydrometeorologického ústavu (roční 
průměrné srážky a teplota), Českého zeměměřického a katastrálního úřadu 
(nadmořská výška v systému Balt po vyrovnání) a Českého statistického úřadu 
(údaje o zelených plochách k dopočtu koeficientu ekologické stability Kes). 

 
Modelové ověření konstrukce a výpočtu indikátoru 
Výpočet základních charakteristik pro indikátor obecné kvality zeleně a vybraná 

města v  ČR následuje: 
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Město KES[1] log FKES 

Průměrná 

teplota 

vzduchu v 

°C log FPRT 

Nadmořská 

výška v m 

log (1602-

mnm) FNMV  

Průměrný 

roční úhrn 

srážek  

v mm log FPRS IOKZM  

1 Benešov 0,8294 -0,0812 7,42 0,8704039 327 3,105510185 643 2,8082 5,562570063 

2 Beroun 1,1409 0,05725 7,3 0,8633229 229 3,137670537 575 2,7597 5,787579321 

3 Blansko 2,0607 0,31401 7,65 0,8836614 273 3,123524981 602 2,7796 6,296297372 

4 Brno-město 0,6978 -0,1563 8,8 0,9444827 227 3,138302698 552 2,7419 5,496516878 

5 Bruntál 1,5709 0,19615 6,3 0,7993405 546 3,023663918 580 2,7634 5,73572327 

6 Břeclav 0,8954 -0,048 8,95 0,951823 159 3,159266331 489 2,6893 5,664296649 

7 Česká Lípa 1,1381 0,05618 7,1 0,8512583 276 3,122543524 770 2,8865 5,940636245 

8 České Budějovice 0,4617 -0,3356 7,4 0,8692317 384 3,085647288 645 2,8096 5,058351398 

9 Český Krumlov 1,1059 0,04372 6,6 0,8195439 289 3,118264726 645 2,8096 5,73757764 

10 Děčín 3,77 0,57634 7,3 0,8633229 141 3,164650216 641 2,8069 6,865057877 

11 Domažlice 0,5045 -0,2971 7,31 0,8639174 428 3,069668097 769 2,8859 5,198275727 

12 Frýdek-Místek 0,817 -0,0878 7,25 0,860338 300 3,114610984 847 2,9279 5,733156875 

13 Havlíčkův Brod 0,4878 -0,3118 5,94 0,7737864 422 3,071882007 667 2,8241 4,965341662 

14 Hodonín 1,966 0,29358 9,5 0,9777236 162 3,158362492 498 2,6972 6,342869575 

15 Hradec Králové 0,5767 -0,2391 8,47 0,9278834 244 3,13289977 600 2,7782 5,362353685 

16 Cheb 0,7931 -0,1007 6,95 0,8419848 448 3,062205809 624 2,7952 5,385799974 

17 Chomutov 0,5447 -0,2638 8,35 0,9216865 330 3,104487111 550 2,7404 5,201289885 

18 Chrudim 0,2255 -0,6469 8,25 0,9164539 276 3,122543524 667 2,8241 4,630258112 

19 Jablonec n/Nisou 1,8767 0,27339 5,7 0,7558749 502 3,041392685 920 2,9638 6,164945756 

20 Jeseník 3,478 0,54133 5,05 0,7032914 432 3,068185862 902 2,9552 6,602702356 

21 Jičín 0,2834 -0,5476 7,3 0,8633229 278 3,121887985 691 2,8395 4,766037658 

22 Jihlava 0,7353 -0,1335 5,75 0,7596678 516 3,035829825 648 2,8116 5,182399047 

23 Jindřichův Hradec 0,7305 -0,1364 6,95 0,8419848 478 3,050766311 628 2,798 5,304102538 
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24 Karlovy Vary 1,563 0,19396 6,85 0,8356906 379 3,087426457 624 2,7952 5,957150435 

25 Karviná 0,5542 -0,2563 8,4 0,9242793 230 3,137354111 780 2,8921 5,497525958 

26 Kladno 0,7472 -0,1266 8,15 0,9111576 380 3,087071206 576 2,7604 5,434871245 

27 Klatovy 0,7812 -0,1072 7,2 0,8573325 409 3,076640444 630 2,7993 5,429067368 

28 Kolín 0,2888 -0,5394 8,3 0,9190781 223 3,139564266 570 2,7559 4,777735502 

29 Kroměříž 0,3005 -0,5222 8,35 0,9216865 207 3,144574208 648 2,8116 4,89508733 

30 Kutná Hora 0,4173 -0,3796 8,3 0,9190781 253 3,13001195 556 2,7451 5,039053583 

31 Liberec 2,0345 0,30846 6,3 0,7993405 357 3,095169351 830 2,9191 6,328055128 

32 Litoměřice 0,4492 -0,3476 8,15 0,9111576 171 3,155639634 501 2,6998 5,069980773 

33 Louny 0,2444 -0,6119 8,5 0,9294189 201 3,146438135 486 2,6866 4,582517068 

34 Mělník 0,476 -0,3224 8,95 0,951823 155 3,160468531 492 2,692 5,170672891 

35 Most 0,2574 -0,5894 8,15 0,9111576 230 3,137354111 615 2,7889 4,7137726 

36 Náchod 2,2089 0,34418 6,7 0,8260748 344 3,099680641 770 2,8865 6,392771827 

37 Nový Jičín 0,7837 -0,1059 7,35 0,8662873 284 3,11991541 789 2,8971 5,671512857 

38 Nymburk 0,222 -0,6536 8,9 0,94939 186 3,151063253 567 2,7536 4,623932512 

39 Olomouc 0,2864 -0,543 8,35 0,9216865 226 3,138618434 603 2,7803 4,804444685 

40 Opava 0,1816 -0,7409 8,15 0,9111576 258 3,128399269 653 2,8149 4,448025161 

41 Ostrava-město 0,4359 -0,3606 8,15 0,9111576 217 3,141449773 769 2,8859 5,279535089 

42 Pardubice 0,3578 -0,4464 7,9 0,8976271 223 3,139564266 615 2,7889 4,964252355 

43 Pelhřimov 0,6681 -0,1752 6,15 0,7888751 499 3,042575512 657 2,8176 5,17058435 

44 Písek 1,5413 0,18789 8,05 0,9057959 348 3,098297536 524 2,7193 5,956418743 

45 Plzeň-město 0,5291 -0,2765 7,25 0,860338 311 3,110926242 505 2,7033 5,050489607 

46 Prachatice 2,8247 0,45097 6,85 0,8356906 574 3,011993115 681 2,8331 6,35252906 

47 Prostějov 0,0885 -1,0531 7,8 0,8920946 226 3,138618434 604 2,781 3,830271239 

48 Přerov 0,3008 -0,5217 8,4 0,9242793 212 3,1430148 672 2,8274 4,917084363 

49 Příbram 0,6635 -0,1782 7,1 0,8512583 502 3,041392685 590 2,7709 5,185474066 

50 Rakovník 0,2906 -0,5367 7,2 0,8573325 332 3,103803721 535 2,7284 4,602406423 
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51 Rokycany 1,1876 0,07467 6,75 0,8293038 363 3,093071306 618 2,791 5,734074989 

52 Rychnov n/Kněžnou 0,6048 -0,2184 7,2 0,8573325 325 3,106190897 758 2,8797 5,395861765 

53 Semily 2,102 0,32263 6.I 0,7923917 334 3,103119254 770 2,8865 6,301469331 

54 Sokolov 1,3782 0,13931 6,15 0,7888751 405 3,07809415 596 2,7752 5,733613455 

55 Strakonice 0,6691 -0,1745 6,6 0,8195439 392 3,08278537 600 2,7782 5,231546002 

56 Svitavy 0,3291 -0,4827 6,45 0,8095597 447 3,062581984 704 2,8476 4,717535947 

57 Šumperk 0,8372 -0,0772 6,75 0,8293038 317 3,108903128 727 2,8615 5,594816755 

58 Tábor 0,7289 -0,1373 7,5 0,8750613 480 3,049992857 601 2,7789 5,321337704 

59 Tachov 0,5882 -0,2305 5,55 0,744293 496 3,043755127 735 2,8663 5,07878697 

60 Teplice 0,3694 -0,4325 8,15 0,9111576 205 3,145196406 596 2,7752 5,000041532 

61 Trutnov 1,4598 0,16429 7,89 0,897077 428 3,069668097 825 2,9165 6,166406055 

62 Třebíč 0,4185 -0,3783 6,8 0,8325089 406 3,07773118 636 2,8035 4,907511783 

63 Uherské Hradiště 0,2552 -0,5931 7,65 0,8836614 181 3,152594078 592 2,7723 4,678698265 

64 Ústí n/Labem 1,0294 0,01258 7,99 0,9025468 145 3,163459552 551 2,7412 5,786272668 

65 Ústí n/Orlicí 1,1333 0,05434 6,45 0,8095597 332 3,103803721 687 2,837 5,758120431 

66 Vsetín 3,6663 0,56423 6,5 0,8129134 346 3,098989639 731 2,8639 6,734515598 

67 Vyškov 0,4536 -0,3433 7,5 0,8750613 245 3,132579848 589 2,7701 5,083659631 

68 Zlín 1,4136 0,15033 7,95 0,9003671 234 3,136086097 725 2,8603 6,179614434 

69 Znojmo 0,4345 -0,362 7,95 0,9003671 289 3,118264726 500 2,699 4,960344597 

70 Žďár n/Sázavou 0,8467 -0,0723 5,65 0,7520484 572 3,012837225 698 2,8439 5,286997741 

Tabulka č. 2: Výpočet Indikátoru obecné kvality zeleně pro vybraná města     Zdroj: Vlastní konstrukce 
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V rámci konstrukce indikátoru pro vybraný soubor měst bylo nutné použít další 
srovnání mezi městy z hlediska jednotlivých veličin tak abychom určili v tabulkách 
extrémy důležité pro srovnání výsledného koeficientu a také aby byl získán přehled 
o souvislostech mezi složkami indikátoru a jeho výslednou hodnotou. 

Na závěr je uvedena tabulka s výslednou hodnotou indikátoru obecné kvality 
zeleně ve městech IOKZM, kde je velmi zajímavé finální pořadí měst na základě 
celkové vypočtené výše indikátoru IOKZM. Z tabulek vyplývá, jaké faktory by mohly 
hrát hlavní úlohu, ale pro srovnání je uvedena pouze tabulka měst podle pořadí 
jednak v první řadě opět dle koncové hodnoty vypočteného indikátoru. 

Z experimentálního zjišťování hodnoty indikátoru vidíme, že pro vybraných 70 
měst v České republice nabývá indikátor hodnot (zaokrouhleno na 2 desetinná 
místa) mezi 3,83 (město Prostějov) až po hodnotu 6,86 (město Děčín). Tyto hodnoty 
indikátoru ukazují, jak mnoho je území města z hlediska obecné kvality zeleně 
udržitelné a tedy, zda je nutno do této zeleně následně vkládat větší úsilí a finanční 
prostředky anebo jestli postačí jen omezené prostředky na hospodaření se zelení, 
aniž by to znamenalo snížení pozitivních efektů zeleně na území města jako celku. 
Města Děčín a Prostějov jsou podle hodnoty indikátoru IOKZM extrémem, kdy podle 
logiky a funkce indikátoru znamená, že v Děčíně bude nutno zeleň z hlediska 
spontánního růstu omezovat a i při omezení péče o ní nebude úbytek zeleně patrný. 
U města Prostějov bude pravděpodobná situace opačná, tedy, že město bez podpory 
pouliční, parkové i jiné zeleně ve městě a přilehlém okolí bude ztrácet svou urbanitu 
a spolu s tím bude klesat i kvalita života na jeho území a to zejména, pokud 
neporostou náklady na údržbu a rozšiřování ploch zeleně. Pokud hovoříme o 
extrémech, pak je nutno zmínit i medián (nebo průměr), který v této tabulce tvoří 
města Hradec Králové a Tábor, což souvisí jednak se stabilním městským 
obyvatelstvem, strukturou města a také vhodnou geografickou polohou stvrzenou 
historií města jako takového. 
 

 
Celkový výsledek 

IOKZM  
KES Teplota 

Nadm výška 

(převrácená 

hodnota) 

Srážky 

1 Děčín Děčín Hodonín Děčín Jablonec n/Nisou 

2 Vsetín Vsetín Břeclav Ústí n/Labem Jeseník 

3 Jeseník Jeseník Mělník Mělník Frýdek-Místek 

4 Náchod Prachatice Nymburk Břeclav Liberec 

5 Prachatice Náchod Brno-město Hodonín Trutnov 

6 Hodonín Semily Louny Litoměřice Nový Jičín 

7 Liberec Blansko Hradec Králové Uherské Hradiště Karviná 

8 Semily Liberec Karviná Nymburk Česká Lípa 

9 Blansko Hodonín Přerov Louny Náchod 

10 Zlín Jablonec n/Nisou Chomutov Teplice Semily 

11 Trutnov Bruntál Kroměříž Kroměříž Domažlice 

12 Jablonec n/Nisou Karlovy Vary Olomouc Přerov Ostrava-město 
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13 Karlovy Vary Písek Kolín Ostrava-město Rychnov n/Kněžnou 

14 Písek Trutnov Kutná Hora Kolín Tachov 

15 Česká Lípa Zlín Chrudim Pardubice Vsetín 

16 Beroun Sokolov Kladno Olomouc Šumperk 

17 Ústí n/Labem Rokycany Litoměřice Prostějov Zlín 

18 Ústí n/Orlicí Beroun Most Brno-město Svitavy 

19 Český Krumlov Česká Lípa Opava Beroun Žďár n/Sázavou 

20 Bruntál Ústí n/Orlicí Ostrava-město Karviná Jičín 

21 Rokycany Český Krumlov Teplice Most Ústí n/Orlicí 

22 Sokolov Ústí n/Labem Písek Zlín Prachatice 

23 Frýdek-Místek Břeclav Ústí n/Labem Hradec Králové Přerov 

24 Nový Jičín Žďár n/Sázavou Zlín Vyškov Havlíčkův Brod 

25 Břeclav Šumperk Znojmo Kutná Hora Chrudim 

26 Šumperk Benešov Pardubice Opava Pelhřimov 

27 Benešov Frýdek-Místek Trutnov Blansko Opava 

28 Karviná Cheb Prostějov Česká Lípa Jihlava 

29 Brno-město Nový Jičín Blansko Chrudim Kroměříž 

30 Kladno Klatovy Uherské Hradiště Jičín České Budějovice 

31 Klatovy Kladno Tábor Nový Jičín Český Krumlov 

32 Rychnov n/Kněžnou Jihlava Vyškov Český Krumlov Benešov 

33 Cheb Jindř. Hradec Benešov Znojmo Děčín 

34 Hradec Králové Tábor Č. Budějovice Frýdek-Místek Třebíč 

35 Tábor Brno-město Nový Jičín Plzeň-město Klatovy 

36 Jindřichův Hradec Strakonice Domažlice Šumperk Jindřichův Hradec 

37 Žďár n/Sázavou Pelhřimov Beroun Rychnov n/Kn. Cheb 

38 Ostrava-město Příbram Děčín Benešov Karlovy Vary 

39 Strakonice Rychnov n/Kn. Jičín Chomutov Rokycany 

40 Chomutov Tachov Frýdek-Místek Rakovník Most 

41 Domažlice Hradec Králové Plzeň-město Ústí n/Orlicí Pardubice 

42 Příbram Karviná Klatovy Semily Prostějov 

43 Jihlava Chomutov Rakovník Náchod Olomouc 

44 Mělník Plzeň-město Rychnov n/Kn. Vsetín Blansko 

45 Pelhřimov Domažlice Česká Lípa Písek Tábor 

46 Vyškov Havlíčkův Brod Příbram Liberec Hradec Králové 

47 Tachov Mělník Cheb Rokycany Strakonice 

48 Litoměřice České Budějovice Jindř. Hradec Karlovy Vary Sokolov 

49 České Budějovice Vyškov Karlovy Vary Kladno Teplice 

50 Plzeň-město Litoměřice Prachatice Čes.Budějovice Uherské Hradiště 

51 Kutná Hora Ostrava-město Třebíč Strakonice Příbram 

52 Teplice Znojmo Rokycany Sokolov Vyškov 

53 Havlíčkův Brod Třebíč Šumperk Třebíč Bruntál 

54 Pardubice Kutná Hora Náchod Klatovy Kladno 
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55 Znojmo Teplice Český Krumlov Havlíčkův Brod Beroun 

56 Přerov Pardubice Strakonice Domažlice Kolín 

57 Třebíč Svitavy Vsetín Trutnov Nymburk 

58 Kroměříž Přerov Svitavy Jeseník Kutná Hora 

59 Olomouc Kroměříž Ústí n/Orlicí Svitavy Brno-město 

60 Kolín Rakovník Bruntál Cheb Ústí n/Labem 

61 Jičín Kolín Liberec Jindřich. Hradec Chomutov 

62 Svitavy Olomouc Semily Tábor Rakovník 

63 Most Jičín Pelhřimov Tachov Písek 

64 Uherské Hradiště Most Sokolov Pelhřimov Plzeň-město 

65 Chrudim Uherské Hradiště Havlíčkův Brod Jablonec n/Nisou Litoměřice 

66 Nymburk Louny Jihlava Příbram Znojmo 

67 Rakovník Chrudim Jablonec n/Nisou Jihlava Hodonín 

68 Louny Nymburk Žďár n/Sázavou Bruntál Mělník 

69 Opava Opava Tachov Žďár n/Sázavou Břeclav 

70 Prostějov Prostějov Jeseník Prachatice Louny 

Tabulka č. 3: Srovnání měst podle pořadí v IOKZM a složkách indikátoru  
Zdroj: vlastní konstrukce 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že hodnota IOKZM zřejmě koreluje s hodnotou 

Koeficientu ekologické stability KES, o čemž svědčí úvodní shoda 
v obou tabulkách. O opačných shodách svědčí pak tabulka jako celek a zejména 
v prostoru mediánu je zjevné, že shody mezi jednotlivými složkami indikátoru IOKZM  
jsou iluzorní, protože je jen jediné město, které je pásmu mediánu frekventovanější - 
Jindřichův Hradec.  

Objektivita výpočtu indikátoru obecné kvality zeleně ve městech - IOKZM je ovšem 
pro základní účel a tím je posouzení potenciální kvality zeleně ve městě dostačující 
a postavena na exaktních číslech a výpočtech, jak je následně doloženo i grafickým 
zobrazením výpočtu indikátoru IOKZM  jako plochy čtyřúhelníku. 

Pro posouzení je uveden grafický výstup srovnání vybraných měst mezi sebou, a 
to nejprve Děčín x Prostějov, pak Děčín x Hradec Králové a Hradec Králové x 
Prostějov. Z uvedených grafů jednoznačně vychází, že zásadní a nejlépe 
ovlivnitelnou veličinou je ukazatel tlaku diverzity reprezentovaný koeficientem KES 
(nachází se na ose 1).  

Z uvedených grafů mimo jiné vyplývá, že ovlivnitelnou složkou indikátoru, jak 
již bylo uvedeno, je koeficient ekologické stability a ten značně ovlivňuje 
v samotném vyznění také do značné míry plochu čtyřúhelníku, byť jsou hodnoty 
konzistentní díky logaritmizaci, tak jejich výpověď nadále svědčí o rozdílech 
v obecné kvalitě a podmínkách pro zeleň měst v České republice. 
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Graf č. 4: Srovnání IOKZM  pro Děčín x Prostějov Zdroj: vlastní konstrukce 
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Graf č. 5 a 6: Srovnání IOKZM  pro Děčín x Hradec Král. a Hradec Král. x Prostějov 

Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Jak je patrné, tak největší rozdíl vykazuje plocha grafu pro Děčín a ve srovnání 

s Prostějovem, kde je nejen nižší Koeficient ekologické stability, ale také nižší 
srážky. Rozdíl mezi Hradcem Králové (medián) a Prostějovem nebo Děčínem 
(extrémy) již nejsou tak vysoké, ale samozřejmě i zde mají vypovídací schopnost o 
potenciálu prostředí pro městskou zeleň. 

Na okraj grafického znázornění a výsledků je nutno podotknout, že měření 
percepce zeleně ve městech a využití zeleně stejně jako hodnocení městské zeleně 
probíhala s tím, že modelový a průřezový příklad města je z více již uvedených 
důvodů právě město Hradec Králové.  

Již známý myslitel, filosof a také přírodovědec P. Teilhard de Chardin byl názoru, 
že jsou dvě závazné vazby vzniklé v kulturně historickém kontextu pro lidstvo, 
jednak jsou to vyřčené a uplatňované zákony a pak je to solidarita a její mezilidské 
organické vazby, ze kterých se na rozdíl od zákonů nelze vykroutit a které jsou 
neodpustitelné. Totéž by se dalo i aplikovat k vazbě zeleně, obyvatel a města. Tato 
vazba je dnes již organická a nelze z ní bez jiného vystoupit30. 

Jeden z problémů, kterého si je autor vědom a který bude v blízké budoucnosti 
nutno dořešit, je problém s globálním oteplováním, které je faktem31 a které přinese 
                                                 
30 TEILHARD DE CHARDIN P., Místo člověka v přírodě, výbor studií, Svoboda-Libertas, Praha 

1993 
31 METELKA L., TOLASZ R., Klimatické změny: fakta bez mýtů, Univerzita Karlova, Centrum 

pro otázky životního prostředí, Praha 2009 
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do výpočtu indikátoru nový rozměr. V současnosti se podle uvedeného zdroje 
zvyšují teploty v ČR (v průměru cca o 1oC) a mění se rozsah a hlavně distribuce 
srážek a jiných klimatických projevů (pozvolná změna parametrů klimatických 
oblastí). Tyto změny budou mít dozajista vliv na vegetaci jak ve městech, tak ve 
volné krajině. Jednak podpoří významně růst zeleně ve vegetačním období, ale na 
druhou stranu prohloubí některé extrémy, tedy zejména sucha, přívalové deště a 
paradoxně lze podle autorovy úvahy očekávat, že pro městskou zeleň stromovou a 
keřovou bude tento dopad pozitivní.  

Další projevy (změny teplot a srážek) bude možno definovat až v rámci dalšího 
výzkumu klimatické změny a jejích projevů a vlivu na zeleň. 

Jak ovlivní indikátor IOKZM stávající revoluce v krajině definovaná podle J. Sádla32 
a dalších jako diverzifikace a změny vedoucí ke změnám směrem do postagrární 
krajiny s přemazanou krajinnou pamětí a často i strukturou. Postagrární krajina 
ztrácí své charakteristiky, diaspory šíření organismů a pauperizuje se. Vnějšími 
projevy jsou zánik zemědělských struktur v krajině, cest, polí a některých 
zemědělských ploch, dále pak také nárůst ploch neofytů provádějících svou invazi a 
nárůst plochy lesa provádějícího svou tradiční invazi do volných ploch. Jak vlastně 
korelují jednotlivé složky indikátoru IOKZM mezi sebou, to je otázka kterou je nutno 
řešit současně s posuny v krajině a její struktuře. 

 
Korelace KES/teplota -0,38903 mírná závislost 
Korelace KES/výška 0,198551 nízká závislost 
Korelace KES/srážky 0,35828 mírná závislost 
Korelace teplota/výška -0,74992 velká závislost 
Korelace teplota/srážky -0,53564 mírná závislost 
Korelace výška/srážky 0,352068 mírná závislost 

Tabulka č.4: Korelace mezi jednotlivými složkami indikátoru IOKZM 

 
Při vypočtení korelací mezi složkami indikátoru IOKZM je pak patrné, že největší 

závislost mezi sebou mají nadmořská výška a teplota, což je vzhledem k vegetaci 
logické a závislost je botanikům známa v rámci vegetační stupňovitosti33. 

Lze předpokládat, že vliv KES jako složky indikátoru IOKZM  v souladu s tím 
mírně poklesne a naproti tomu diverzita zejména periferních a příměstských území 
by mohla vzrůstat, protože to bude jeden z mála člověkem aktivně ovlivňovaných 
prostorů. Shrnuto: vliv okolní krajiny a biodiversity v ní, na zeleň ve městech bude 
mírně v následujícím období slábnout a předměstské parky často převezmou roli 
diaspory v krajině pro řadu jinak potlačených druhů. 
 

                                                 
32 SÁDLO, J. et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 

Vyd. 3., upravené. Praha: Malá Skála, 2008. 247 s. ISBN 978-80-86776-06 
33 SKALICKÝ V., Regionálně fytogeografické členění, in :HEJNÝ S., SLAVÍK B., Květena ČSR 

I., Academia, Praha, 1988 
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6. Závěr – vyhodnocení cíle práce a výzkumné hypotézy 
Hlavní část výzkumné otázky byla, zda existuje aplikovatelný indikátor 

kontrolující vztahy mezi zelení a kvalitou města. Na tuto otázku lze odpovědět, že 
nikoliv, zřejmě by alespoň v Evropě nenašel relevantní využití. Zeleň je v rámci 
postmoderních klišé používána jako intelektuální kulisa města, aniž by bylo 
zkoumáno komu všemu a čemu všemu ve městě skutečně slouží, či dokonce jaké 
další funkce kromě kvality života podporuje. 

Pro potřeby této práce byl autorem navrhnut, konstruován a dopočten Indikátor 
obecné kvality zeleně ve městech - IOKZM, v současnosti platný v rozměru pro ČR. 
Výpočet indikátoru, který díky čtyřem složkám (Koeficientu ekologické stability, 
průměrné roční teplotě, nadmořské výšce a průměrným srážkám), je relativně 
stabilní a v rámci výpočtu vytváří plochu, která je zároveň hodnotou indikátoru pro 
město. 

Indikátor obecné kvality zeleně I OKZM  je velmi jednoduše dopočitatelný pro 
města v ČR a současně má platnost zřejmě pro menší a střední města plošně 
v Evropě. Pro metropole není příliš vhodný, pokud by výpočet nebyl proveden po 
městských čtvrtích (vzhledem k rozloze by se indikátor mírně ztrácel v příliš 
rozsáhlých plochách města pro daný výpočet). Indikátor sděluje jaký potenciál 
zeleně má dané město, a to z hlediska jejího samovolného růstu a šíření, případně i 
nutné údržby. 

Výzkumná hypotéza, zda existují odpovídající metody hodnocení množství a 
kvality zeleně ve městech a zda mezi kvalitou a rozvojem zeleně ve městech jsou 
nějaké vztahy, případně zda existuje aplikovatelný indikátor zeleně ve městech, 
byla potvrzena, protože se ukázalo, že v rámci tlaku na kvalitu života ve městech je 
poptávka po parcích a jejich využití. V ČR využívá parky skupina, která je na ně 
vázaná zejména, protože nemá možnost opouštět město, kdy chce a nemá k tomu 
prostředky – tj. děti a mládež a senioři.  

Další výzkumnou otázkou bylo, zda lze tyto metody v současnosti využít a 
jestli jsou pro praxi rozvoje zeleně ve městech ČR uchopitelné a i to se v rámci 
disertační práce podařilo potvrdit, jak ukazují tabulky a grafy, ve který ch je 
pro města indikátor obecné kvality zeleně ve městech vypočten. 

Trvale udržitelné územní plánování a řízení rozvoje měst i ve vztahu k zeleni 
zahrnuté do urbánního - urbanizovaného prostoru bude vyžadovat odpovídající 
indikátory pro hodnocení efektivity těchto procesů. Indikátory musí být dále 
jednoduché – jednoduše zjistitelné a každoročně sledovatelné, případně ověřitelné. 
Vztah mezi udržitelným rozvojem v urbánním prostoru a mezi kvalitou, kvantitou a 
dostupností zeleně musí být pak jasný jednoduše vyjádřitelný, stejně jako vztah mezi 
kvalitou zeleně34 a jejím množstvím a např. zdravím (i psychickým) obyvatel 
daného města35.  
                                                 
34 SAMEK V., Les a krajina (učební text), Samizdat katedry OŽP Přírodovědecká fakulta UK 
Praha 1991 
35 PONDĚLÍČEK M., Vztahy mezi obytným prostředím a zdravotním stavem dětí na území 
hl.m.Prahy, Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta. University Karlovy Praha, 1991 
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Udržitelný rozvoj měst může být významně podpořen existencí odpovídající 
zeleně a zelených ploch pro obyvatele měst i z hlediska estetického a sémantického 
(člověk vnímá zeleň ve městě jako jeho součást, jak vyplývá z výzkumů), je však 
nutno vědět, zda potenciál zeleně odpovídá představám správců veřejné zeleně a 
také, zda je zeleň v daných místech skutečně určena k cílům, k jakým byla vysazena. 
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Abstrakt 
Disertační práce je založena na principu otevřeného přístupu k městské zeleni 

v rámci podpory trvale udržitelného rozvoje uvnitř měst. Trvale udržitelné 
hospodaření a plánování uvnitř měst s sebou nese i poptávku po indikátorech 
udržitelnosti a kvality života ve městech.  

Disertační práce se zabývá hodnocením pozitivních i negativních vlivů zeleně na 
kvalitu života ve městech a také tím, jak je zeleň ve městech ovlivněna a jaké má 
účinky na člověka. Práce zkoumá existující indikátory popisující kvalitu zeleně ve 
městech a jejich aplikace z hlediska udržitelnosti a současně sleduje i percepci 
zeleně ze strany obyvatel města. 

Na základě analýz a teoretických poznatků v práci obsažených je pro potřeby 
měření kvality života ve městě zkonstruován nový - agregovaný Indikátor obecné 
kvality zeleně města. Tento indikátor je v práci ověřen na vzorku 70 velkých a 
středních měst v ČR a je ověřena jeho vypovídací schopnost o potenciálu zeleně ve 
městech a to i ve vztahu k probíhající klimatické změně a dalším faktorům rozvoje. 
Indikátor a jeho matematická konstrukce přináší nové informace o potenciálním 
vlivu zeleně a její využitelnosti v rámci zvýšení udržitelnosti města a kvality života 
jeho obyvatel. 
 

Abstract 
The Ph.D. Thesis is based on the principle of open approach into the urban 

greenery in the frame of sustainability improvement in inner cities. Sustainable inner 
city planning and management brings also the supply for indicators of sustainability 
and life quality in urban space.  

The Ph.D. thesis is interested in evaluation of positive and negative impact of 
greenery into life quality in the inner city. There is studied the impact of greenery 
into the human being in the city and what has influence on urban greenery too. The 
thesis observes existing indicators whose describe urban greenery quality and its 
utilizing from the point of view of sustainability and collaterally observe the 
greenery perception from the city inhabitant’s point of view. On the basement of 
analysis and theoretical knowledge including in the thesis is for urban life quality 
measurement constructed new aggregated indicator – the Indicator of Common 
Urban Greenery Quality. This indicator is in the thesis valuated on the data set of 70 
Czech cities and medium sized towns. There is valuated its possibility to describe 
urban greenery potential. The relationship between the indicator and clime change 
and other urban development changes is also solved. The indicator and its 
mathematical construction brings new information about urban greenery potential 
and its impact and usage in city sustainability and urban life quality increasing. 


