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Abstrakt 

Doktorská disertační práce nabízí pohled na problematiku sídelní zeleně 
v městských obvodech statutárního města Ostravy z hlediska komparací ukazatelů 
základních poch zeleně. Tento pohled mapuje stav a změny ve vývoji problematiky 
sídelní zeleně v letech 2001 a 2011. Cílem předloţené disertační práce je analýza 
stavu, charakteru rozdílnosti a optimalizace v oblasti sídelní zeleně. Analýza je 
aplikována na území jednotlivých obvodů statutárního města Ostravy. Na základě 
analyzovaných dat navrhuje potřebná opatření, která by vedla k optimalizaci 
stávajícího stavu a tím i k odstranění nedostatků v sídelní zeleni. Cílovou skupinou 
řešení předloţené práce je odborná veřejnost z oblasti managementu sídelní zeleně. 
Výsledky této práce mohou poskytnout náhled na stav a moţnosti řešení této 
problematiky ve statutárním městě Ostrava a jemu podobným městům.  

  

Klíčová slova: 

sídelní zeleň, funkční typ zeleně, městský obvod, výměra, analýza 
 

 

Abstract 

Doctoral dissertation offers a view on the issue of residential greenery in urban 
districts of the City of Ostrava comparisons in terms of basic indicators Poch green. 
This view maps the state and changes in the development of residential greenery 
issues in 2001 and 2011. The aim of the thesis is submitted to analysis of the status, 
nature of differentiation and optimization of residential green. The analysis is applied 
to the individual districts of Ostrava. Based on the analyzed data suggests the 
necessary measures that would lead to optimization of existing state and thus the 
elimination of deficiencies in the residential countryside. The target group of solutions 
presented work is an expert in the field of public management of residential green. 
The results of this work may provide insight into the situation and possible solutions 
to this issue in the statutory city of Ostrava and his similar cities. 

 

Key words: 

residential greenery, greenery function type, town district, area, analysis 
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1. Úvod 

Razantní rozvoj techniky sice umoţňuje lidské společnosti nesmírný ekonomický 
pokrok, avšak samotné znovuoţivení duchovní roviny budoucnosti taková společnost 
poskytnout nemůţe, čímţ v nás vzrůstá touha po přirozeném ţivotním prostředí. 
Sídelní zeleň nabývá na významu nejen jako pobytový a oddychový prostor, ale také 
prostor meditační a prostor odlišný od světa prostého betonového městského 
prostoru. 

Do budoucna bude úspěšný rozvoj zeleně ve městech jakoţ i její údrţba a 
obnova nejen otázkou úrovně přírodního a ţivotního stylu občanů, ale stává se čím 
dál více významným společensko-politickým faktorem ovlivňujícím rozhodujícím 
způsobem ekonomický, sociální a kulturní rozvoj měst a regionů. Předloţená práce 
nabízí cílený pohled na tuto problematiku z hlediska komparací ukazatelů sídelní 
zeleně v jednotlivých obvodech statutárního města Ostravy a hledá nerovnoměrnosti 
v rozdělení hodnot těchto atributů. Na základě analyzovaných dat navrhuje potřebná 
opatření, která by vedla k optimalizaci stávajícího stavu a tím i k odstranění 
nedostatků v sídelní zeleni města Ostravy. Tento pohled mapuje stav a vývoj 
problematiky sídelní zeleně v posledních letech (období 2001-2011). 

1.1. Publikace a projekty zabývající se sídelní zelení 

Pro doplnění přehledu o stavu řešené problematiky je zde uveden výčet vybraných 
publikací a projektů, které se sídelní zelení zabývají nebo v minulosti zabývaly.  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
vytvořila pro statutární město Ostrava v roce 2006 v rámci hospodářské smlouvy 
222604 „Zadávací teze pro návrh koncepce údržby, obnovy a rozvoje zeleně  
na území města Ostravy“. Tyto teze se zabývaly rozborem stavu, hlavních 
nedostatků a nástinem moţných řešení správy zeleně na území města.  

Projekt MMR č. WD-69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako 
nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“ se 
zabývá sledováním indikátorů udrţitelného rozvoje vyuţitelné na místní, 
mikroregionální a meziregionální (krajské) úrovni pro sledování disparit v regionálním 
vývoji. Jedním ze sledovaných indikátorů byla „Dostupnost veřejných prostranství a 
služeb“. Projekt je řešen v období 2007-2011. 

Problematikou sídelní zeleně se zabývá periodická publikace vznikající 
v rámci semináře „Dny zahradní a krajinářské tvorby“, která je vydávána Společností 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Témata jsou zde věnována jak obecné správě a 
managementu péče o sídelní zeleně, tak i jednotlivým výzkumům a charakteristikám 
řešení této problematiky z jednotlivých měst. 

Dokument „Analýza stavu a údržby veřejné zeleně ve statutárním městě 
Ostrava“, jejímţ zhotovitelem jsou Ostravské městské lesy, s.r.o. sumarizují 
současný stav managementu sídelní zeleně a stanovují hlavní problémy, které je 
v budoucnu nutno řešit. Koncept vznikl v roce 2001 a tvoří jeden ze základních 
podkladů této disertační práce.   

http://www.timur.cz/indikatory/dostupnost-verejnych-prostranstvi-a-sluzeb-17.html
http://www.timur.cz/indikatory/dostupnost-verejnych-prostranstvi-a-sluzeb-17.html
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Pojmy 

 „Zeleň je definována jako soubory vegetačních a technických prvků 
vytvářející objekty se specifickou (zpravidla rekreační) funkcí nebo dotvářející 
(zpravidla veřejná) prostranství a plochy (uliční stromořadí, parkově upravené plochy 
sídlišť apod.).“ [1] 

„Sídelní (městská) zeleň označuje prostory, sloužící jako náhrada  
za nenávratně ztracené původní přírodní prostředí. Rozvoj těchto ploch je zajišťován 
především technologiemi a postupy zahradní architektury.“ [1] 

 „Základní plocha zeleně představuje část prostoru, v níž převládá některá  
z hlavních funkcí a její projevy jsou v základní ploše homogenní. Zeleň s funkcí 
doplňkovou (doprovodnou) představuje plochy, kde vegetační prvky tvoří součást jiné 
hlavní funkce.“ [2] 

„Funkční typ zeleně je novější výraz používaný pro označení druhu zeleně a 
slouží pro upřesnění hlavní funkce zeleně základní plochy. Popis hlavních funkcí 
resp. přiřazení funkčního typu ke konkrétním plochám v území objasňuje jejich 
význam a důležitost postavení v systému zeleně při plánovaní jeho rozvoje.  
Pro jednotlivé funkční typy jsou zpravidla zpracované regulativy a limity možného 
využití.“ [5] 

V samotné disertační práci navazuje na úvodní část kapitola charakterizující 
sídelní zeleň. Je zde popsán historický vývoj ploch zeleně na území měst, význam  
i negativa zeleně ve městech, systém zeleně, kategorizace ploch zeleně, poţadavky 
na mnoţství zeleně v sídlech a správa zeleně v městech České republiky. 

 

2. Cíle 

Cíle předloţené disertační práce jsou: 

1) Analyzovat data sídelní zeleně statutárního města Ostravy za rok 2001 a 
2011 dle známých ukazatelů a generovat rozdílnosti jak časové, tak i mezi 
jednotlivými městskými obvody a funkčními typy. 

2) Na základě analyzovaných dat navrhnout potřebná opatření, která by vedla 
k optimalizaci stávajícího stavu a tím i k odstranění nedostatků v sídelní 
zeleni města Ostravy. 

Součástí analýz bude i jednoduchý model sledování změn vybraných 
ukazatelů v čase (období let 2001 - 2011). Míry rozdílnosti vybraných ukazatelů a 
jejich kombinace mohou vést k odhalení případných odlišností a nedostatků v řešené 
oblasti. Výsledky analýz budou rovněţ diskutovány s širšími souvislostmi 
problematiky sídelní zeleně, jakou je hustota zalidnění a struktura osídlení. Území 
statutárního města Ostravy je pro potřeby analýz rozčleněno na menší správní 
jednotky - městské obvody. 
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Analýzy v předloţené disertační práci se opírají o statistické metody srovnání 
a sledování změn vybraných ukazatelů, shlukové analýzy a testování hypotéz  
pro srovnání podobnosti různých souborů dat. 

2.1. Formulace otázek k problematice sídelní zeleně města Ostravy 

Analytická část disertační práce se bude tedy zabývat rozborem problematiky sídelní 
zeleně na území statutárního města Ostravy a budou rovněţ hledány odpovědi na 
tyto otázky: 

1) Vyhoví výměry kategorií zeleně (veřejně přístupné plochy sídelní zeleně bez 
ohledu na vlastnické vztahy) na úrovni městských obvodů potřebám rozlohy 
zeleně dle „Zásad a pravidel územního plánování“? 

2) Lze v městských obvodech sledovat závislost mezi ukazateli hustoty 
zalidnění a výměrou zeleně? 

3) V kterých městských obvodech dochází k přírustku nebo naopak úbytku 
základních ploch zeleně?  

4) Dochází ke změně poměru v segmentu zeleně v hlavní a vedlejší funkci  
v čase? 

5) Došlo ke změně zastoupení jednotlivých funkčních typů zeleně na úrovni 
městských obvodů mezi léty 2001 a 2011?  

6) Které obvody vykazují nárůst výměr stabilnějších ploch zeleně? 
7) Které obvody disponují vyšším počtem nejintenzivněji udrţovaných ploch 

zeleně? 
8) Vykazují některé městské obvody a funkční typy zeleně výraznější odlišnosti 

v ukazatelích koeficientu stability a koeficientu údrţby a vybavenosti? 
9) Lze nalézt závislost mezi některými dílčími kritérii koeficientu stability? 
10) Lze nalézt závislost mezi některými dílčími kritérii koeficientu údrţby a 

vybavenosti? 

2.2. Cílová skupina 

Cílovou skupinou řešení předloţené práce je odborná veřejnost z oblasti 
managementu sídelní zeleně. Současně mohou výsledky slouţit jako informační 
zdroje v urbanistické praxi a územně plánovacích procesech. Výsledky mohou 
poskytnout základní informace o stavu sídlení zeleně statutárního města Ostravy a 
identifikací hlavních nedostatků mohou iniciovat postupy k řešení této problematiky.  

 

3. Metodika 

Předloţená disertační práce analyzuje dostupná data problematiky sídlení zeleně 
převáţně z pohledu komparace ukazatelů v období let 2001 a 2011 a porovnání 
s doporučenými ukazateli. Pro zjištění moţných rozdílností (odchylek či nedostatků) 
jsou vyuţity analytické metody, které srovnávají vzorky dat základních ploch zeleně 
na úrovni funkčních typů či městských obvodů a hledají případné odlišnosti 
vybraného ukazatele nebo vybraných ukazatelů. Znaky rozdílnosti lze nalézt pomocí 
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srovnání vybraných dat ze sledovaných období 2001 a 2011, porovnáním daných 
ukazatelů, hledáním závislostí mezi ukazateli nebo seskupováním do kategorií 
s podobnými výsledky na úrovni městských obvodů. Zvolené analytické metody 
nemohou vţdy zaznamenat všechny moţné vlivy sídelní zeleně, proto do hodnocení 
moţných rozdílů vstupuje i subjektivní hodnocení. Závěry disertační práce by neměly 
být subjektivními hodnoceními zásadně ovlivněné, neboť jsou minimalizovány 
snahou rozdílnosti vyjádřit kvantitativně pomocí statistických metod. 

3.1. Předmět analýzy 

Hlavním předmětem analýzy této disertační práce je statistická jednotka „základní 
plocha zeleně“ ve vazbě na městské obvody. Na tento primární předmět analýzy 
navazují jak kvantitativní, tak i kvalitativní ukazatelé sídlení zeleně. Nutno rovněţ 
podotknout, ţe byly analyzovány jen základní plochy zeleně, které jsou veřejně 
přístupné bez ohledu na vlastnické vztahy. Z patřičných důvodů je ţádoucí tuto 
základní statistickou jednotku definovat:  

„Základní plocha zeleně představuje část prostoru, v níž převládá některá 
 z hlavních funkcí a její projevy jsou v základní ploše homogenní. Zeleň s funkcí 
doplňkovou (doprovodnou) představuje plochy, kde vegetační prvky tvoří součást jiné 
hlavní funkce.“ [1] 

3.2. Vymezení a popis území 

Řešeným územním je statutární město Ostrava s členěním na jednotlivé městské 
obvody. Volba členění na samosprávné jednotky městské obvody má svá 
opodstatnění, neboť uceleně pokrývá území celého města a především rozsáhlost 
datových souborů zaručí, ţe výsledky provedených analýz nabudou větší objektivity 
a vypovídající schopnosti. 

Analytická část predloţené práce (viz kapitola 6.1) se rovněţ zabývá stručnou 
charakteristikou města Ostravy z hlediska polohy města a jeho historického vývoje. 
Součástí je také popis struktury města a administrativního členění, tedy souvislosti 
ovlivňující  problematiku sídelní (městské) zeleně.  

3.3. Analýza dat 

Soubory dat vyuţité při zpracování disertační práce jsou podrobeny statistickému 
rozboru pomocí metod uvedených v kapitole 4.2. na str. 11.  

Vybrané metody analýzy dat 

Pro zjištění míry rozdílnosti v ukazateli jsou pouţity komparativní metody, které 
srovnávají vzorky dat územních jednotek a hledají případné odchylky a odlišnosti 
vybraného ukazatele nebo vybraných ukazatelů. Metody jsou podrobně popsány 
v kapitole 4.2 od str. 13. 
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Pro stanovení míry variability dat se vyuţívá variační koeficient1 . Slouţí  
ke sledování vývoje ukazatele v časovém období, zda se rozdíly mezi sledovanými 
ukazateli prohlubují, zmenšují nebo jsou relativně stabilní a rovněţ lze pozorovat 
rovnoměrnost rozdělení hodnot mezi sledovanými ukazateli. 

Shluková analýza 2  umoţňuje seskupovat městské obvody s podobnými 
znaky do kategorií (shluků) s podobnými parametry. Hlavním výstupem jsou 
kartogramy celého řešeného území, ve kterých jsou jednotlivé městské obvody 
seskupeny do shluků s podobnými vlastnostmi. Shlukové analýzy budou provedeny 
z těchto atributů v letech 2001 a 2011: výměry kategorií ploch zeleně v přepočtu  
na jednoho obyvatele městského obvodu, hustoty zalidnění a celkové výměry zeleně, 
stability ploch zeleně a intenzivních tříd zeleně. 

Analýza odlehlých hodnot 3  pozorovaných dat můţe nalézet extrémní 
odchylky ve sledovaném ukazateli. Umoţňuje poukázat na statisticky významné 
extrémy mezi sledovanými daty a lze je rovněţ vyloţit jako významnou odlišnost. 
Statistický extrém ovšem nemusí vţdy znamenat významnou odlišnost v širším pojetí 
ukazatele s jinými ukazateli.  

Pro stanovení moţného vzájemného vztahu dvou ukazatelů se vyuţívá testu 
koeficientu korelace 4 . Analýza posuzuje vzájemný stav a souvislost dvou 
sledovaných ukazatelů a ukazuje, zda jsou na sobě ukazatelé lineárně závislí  
či nikoli. Mezi některými parametry jsou závislosti obecně známé, avšak statistické 
vyjádření můţe přinést částečnou znalost „charakteru“ tohoto vztahu. 

3.4. Vybrané ukazatele sídelní zeleně města Ostravy 

Ukazatelé jsou sledovány v časovém období 2001-2009. Toto období je voleno 
z důvodu výchozího stavu v roce 2001, kdy proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a 
bytů Českým statistickým úřadem a období končí rokem 2009. Vybrané ukazatele 
jsou následující: rozloha kategorií zeleně v přepočtech na obyvatel městských 
obvodů, funkční typy ploch zeleně, stabilita ploch zeleně, koeficient stability a jeho 
dílčí kritéria, intenzitní třída údržby ploch zeleně, koeficient údržby a vybavenosti a 
jeho dílčí kritéria, hustota zalidnění. 

Dostupné soubory dat z roku 2001 a 2011 jsou podle potřeby analyzovány dle 
uvedených metod a popisovány z hlediska moţných závislostí a souvislostí s dalšími 
ukazateli. Volba časového období je dána vznikem dokumentací analýzujících stav 
údrţby veřejné zeleně ve statutárním městě Ostrava. Vybrané ukazatele sídelní 
zeleně města Ostravy: rozloha kategorií zeleně v přepočtech na obyvatele 
městských obvodů, funkční typy ploch zeleně, stabilita ploch zeleně, koeficient 
stability a jeho dílčí kritéria, intenzitní třída údržby ploch zeleně, koeficient údržby a 
vybavenosti a jeho dílčí kritéria a hustota zalidnění. 

                                                 
1
 Variační koeficient je popsán v kapitole 4.2.1. na str.13. 

2
 Shluková analýza je definována v kapitole 4.2.4. na str. 15. 

3
 Test odlehlých hodnot nebo extrémních odchylek popisuje kapitola  4.2.3.3. na str. 14. 

4
 Test o koeficientu korelace je popsán v kapitole 4.2.3.4. na str. 14. 
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3.5. Souhrnné hodnocení analýz 

Základní plochy zeleně jsou hodnoceny z hlediska variability ukazatelů problematiky 
sídelní zeleně jak na úrovni jednotlivých funkčních typů, tak i souhrně na úrovni 
městských obvodů. Na základě srovnání variačních koeficientů bude moţno odhalit 
ty funkční typy nebo městské obvody, který vykazují znaky moţných rozdílností 
(nedostatků) v oblasti sídelní zeleně.  

Soubory dat z roku 2001 a 2011 umoţní popsat vybrané ukazatele (uvedeny 
v kapitole 3.4 na str. 10) sídelní zeleně v proměnlivosti desetiletého vývoje.  

Na základě souhrnu ukazatelů sídelní zeleně z hlediska území městských 
obvodů bude provedena vícekriteríální shluková analýza ukazatelů. Shluková 
analýza bude aplikována jak na výměru kategorií sídelní zeleně, tak i na její 
funkčnost a údrţbu. 

3.6. Výstupy projektu 

Souhrnně jsou výstupy předloţené disertační práce uvedeny v kapitole 6 a to jak 
v textové, tak i grafické formě. V přílohové části navazují zejména výstupy 
v tabulkové formě a grafické formě.  

3.7. Rizika projektu 

Nedostatek, absence a nestejnorodost potřebných dat vychyluje výsledky analýz 
z původního zaměření. Data pouţitá k analýzám vycházejí z pasportu zeleně z let  
2001 a 2011. Jedná se tedy o veřejně přístupné plochy sídelní zeleně bez ohledu na 
vlastnické vztahy. Zejména analýza zabývající se potřebou rozlohy zeleně na území 
městských obvodů utrpí absencí dat zeleně u individuální zástavby (soukromé 
zahrady) a zeleně hospodářské. Z důvodů nestejnorodosti dat jsou rovněţ 
vynechána data funkčního typu stromořadí. Pasport zeleně v roce 2001 evidoval 
stromořadí v délkových jednotkách (metrech - m), kdeţto v roce 2011 jiţ v plošných 
jednotkách (metrech čtverečných - m2). Převod mezi délkovou a plošnou jednotkou 
není ustanoven ţádným předpisem a byl by proto velmi zavádějící. Nutno dodat,  
ţe v roce 2011 se v pasportu zeleně objevuje pouze pět základních ploch funkčního 
typu stromořadí a zbylé jsou převedeny mezi funkční typy „Zeleň dopravních staveb“.  

Volba různých metod analýz můţe poskytnout částečně odlišné výsledky. 
Především u shlukových analýz je moţno volit z rozličných metod, které nemusí 
optimálně odpovídat účelům výpočtů. Zvolená metoda K-průměrů by měla  
s provedenými analýzami korespondovat.  

Nedostatek financí a lidský faktor mají rovněţ negativní vliv na plánování, 
tvorbu a údrţbu ploch zeleně. Vliv světové ekonomické krize, který ovlivnil  
i městskou pokladnu se můţe negativně projevit na rozvoji a především na rozsahu 
péče o plochy zeleně. Lhostejnost a arogance lidí stojí mnohdy za úbytkem zeleně 
ve prospěch nových parkovacích stání, či obchodních a bytových domů 
umisťovaných v jiţ tak intenzívně vyuţitém území. S těmito a dalšími externími 
zásahy do hodnotících modelů se v předloţené práci neuvaţuje. 
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4. Metody 

Kapitola se zabývá sumarizací metod, jeţ jsou pouţité k dosaţení definovaných cílů 
předloţené práce. Navazuje na stanovenou metodiku a konkretizuje jednotlivé 
postupy. 

4.1. Zpracování a sběr dat 

Pro účely analýzy sídelní zeleně budou pouţity výsledky analýzy stavu údrţby 
systému zeleně zaloţené na podrobné terénní inventarizaci ploch zeleně a jejich 
vybraných ukazatelů. Data o základních plochách zeleně, které vstupují do analýz 
jsou získána z „Analýzy stavu údržby veřejné zeleně ve statutárním městě Ostrava“ 
(2001) a ze „Strategického plánu rozvoje systému zeleně na území města Ostravy“ 
(2011). Dlaší data jsou získána z veřejné databáze ÚIR, SMO a ČSÚ.  

V práci jsou pouţita následující data: výměry základních ploch zeleně včetně 
jednotlivých hodnocení dílčích parametrů, 2001 a 2011; rozloha městských obvodů; 
počet obyvatel v městských obvodech, k 31.12.2001 a 31.3.2011. 

4.2. Pouţité statistické metody a analýzy 

Kapitola se zabývá popisnou statistikou, sledováním změn hodnot ukazatele, 
charakteristikou vztahu mezi proměnnými, testováním hypotéz, shukovou analýzou a 
standardizací dat. 

4.2.1. Popisná statistika 

Četnosti. Rozdělení četností veličiny a její histogramy jsou základem pro pouţití 
dalších statistických metod. [25] 

Průměr x je taková hodnota, která má tu vlastnost, ţe součet odchylek 
naměřených hodnot od průměru je roven nule (součet momentů se rovná nule). [27]  

Váţený průměr zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku 
statistického souboru, ve kterém mají jednotlivé soubory různou váhu (důleţitost). 
[28] 

Směrodatná odchylka (3) je definována jako kladná odmocnina výběrového 
rozptylu nebo kvadratický průměr odchylek od aritmetického průměru souboru 
hodnot. [29] 

Variační koeficient vyjadřuje relativní míru variability proměnné x. Variační 
koeficient je bezrozměrný, uvádíme jej často v procentech. [29] 
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4.2.2. Charakteristiky popisující vztah mezi proměnnými 

Kovariance určuje střední hodnotu součinu odchylek veličin x a y od jejich středních 
hodnot. Je-li cov(x,y)=0, veličiny x a y jsou nezávislé.[30]  

Koeficient korelace ( 5) je míra lineární závislosti náhodných veličin x a y. 
[30] 

Spearmanův korelační pořadový koeficient ( 6)  patří mezi pořadové 
koeficienty a myšlenka uţití je obdobná jako u koeficientu korelace. Pouţívá se 
tehdy, pokud u dvou souborů není normální rozloţení dat nebo pokud se 
v souborech vyskytují odlehlé hodnoty, které zkreslí výpočet. [31] 

4.2.3. Testování hypotéz 

V disertační práci jsou vyuţity metody testování hypotéz pro srovnání podobnosti 
různých souborů dat.  

4.2.3.1. Parametrické testy 

Pro pouţití parametrických testů u souboru dat je nutné, aby splnily předpoklad 
normality dat sledovaných veličin. Parametrické testy jsou: test významnosti rozdílu 
dvou rozptylů (F-test) a test významnosti rozdílu dvou výběrových průměrů (t-test). 
[30] 

4.2.3.2. Neparametrické testy 

Jestliţe soubor dat nesplnil předpoklad normality dat sledovaných veličin, je moţné 
buď data transformovat a přiblíţit je tak k normalitě, nebo lze pouţít neparametrické 
testy.  

Wilcoxonův pořadový test dvou nezávislých výběrů - Mannův-Whitneyův 
test je testem pořadovým. Kaţdému znaku souboru v řadě, jeţ jsou uspořádány dle 
velikosti, jsou u pořadových testů přidělena pořadová čísla. Test je citlivý na posun 
rozdělení po ose hodnot znaku. U pořadových testů jsou přidělena pořadová čísla  
v řadě kaţdému znaku souboru. Nulová hypotéza H0: Základní soubory, ze kterých 
pocházejí oba výběry, mají stejné rozdělení. Alternativní hypotéza zní H1: Základní 
soubory nemají stejné rozdělení. W1 a W2 jsou součty pořadí jednotlivých výběrů, 
přičemţ pouţijeme ten součet, u něhoţ je četnost znaků n menší. 

W1 standardizujeme: 
12/)1(.

2/)1(

2121

2111






nnnn

nnnW
Z  ,   

a hypotézu zamítáme, platí-li (hodnoty z(α/2) jsou tabelovány): )2/(zZ    ( 1). 
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4.2.3.3. Odlehlá pozorování 

V pozorovaných souborech dat se mohou nalézt odchylky (vybočující hodnoty), které 
je nutno identifikovat. 

Dixonův test extrémních odchylek je neparametrický test a nevyţaduje tedy 
normální rozdělení dat. Hodnoty jsou seřazeny podle velikosti vzestupně, přičemţ 
platí, ţe x1=min(xi) a xn=max(xi). [30] Nulová hypotéza H0 má tvar: Hodnota x1  
(resp. xn) se významně neliší od ostatních hodnot výběru dat. Testovací kritérium  
se volí v závislosti, zda-li testujeme minimální nebo maximální hodnotu dat: 

2 1
1

1n

x x
Q

x x





 pro minima,  

1

1

n n
n

n

x x
Q

x x





   pro maxima.  ( 2), 

Kritická hodnota Qkrit je tabelována. Kdyţ Q1 (resp. Qn) > Qkrit, H0 je zamítnuta. 

4.2.3.4. Test lineární nezávislosti 

Hypotézy lineární závislosti či nezávislosti vyjadřuje koeficienty korelace a lze je 
ověřit testem koeficientu korelace (parametrická metoda) a Spearmanovým testem 
korelace (metoda neparametrická).  

Test koeficientu korelace zjistí u dvojrozměrného základního souboru  
s normálním rozloţením dat a korelační koeficient ρ, zda mohou být dva ukazatele 
na sobě lineárně závislí či nezávislí. Nulová hypotéza H0: ρ = 0 

 2
1 2




 n
R

R
t    ( 2), 

Tato veličina má Studentovo rozloţení s n - 2 stupni volnosti t(n - 2). [30] 

Jestliţe  )2(  ntt p , zamítneme H0. [30] 

Spearmanův korelační koeficient a test lineární nezávislosti. Základní 
idea testu je obdobná jako u testu koeficientu korelace. Nulová hypotéza  
o nelineárnosti vztahu H0: rs = 0 
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Kritická hodnota rs(,n) je tabelována a pokud platí rs> rs(,n) , zamítneme H0. 
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4.2.4. Metoda shlukové analýzy K-průměrů (K-means Cluster Analysis)  

Základním cílem shlukové analýzy je seskupovat objekty do shluků (tříd) tak, aby dva 
objekty ze stejného shluku si byly více podobné neţ dva objekty z různých shluků. 
[33]  

Algoritmus K-means opětovně hledá hodnoty vektorů tak, ţe minimalizuje 
střední odchylku mezi zadanou mnoţinou dat a vektory, které mají k těmto datům 
nejmenší euklidovskou vzdálenost a rozděluje je do předem daného počtu shluků 
(tříd) K: C1,...Ck. Algoritmus vyuţívá Euklidovskou vzdálenost a aritmetický průměr 
bodu ve shluku. [34] 

Euklidovská prostá metrika ( 6) [32]: 





p

j

E XsjXrjXsXr
1

2)();(   ( 5), 

kde Xr a Xs jsou souřadnice dvou prvků p-dimenziálního prostoru. Je tedy 
pouţita tzv. centroidní strategie shlukování. 

4.2.5. Standardizace dat 

Ve vybraných analytických metodách nutno počítat s hodnotami jednotlivých 
parametrů, které jsou v různých jednotkách. Proto je výhodné data upravit tak, aby 
byly všechny znaky souměřitelné. Standardizace dat je jedním z moţných způsobů 
řešení. [34] Standardizace hodnoty se vypočte jako rozdíl sledované hodnoty a 
průměru celé řady v podílu se směrodatnou odchylkou.  

  

5. Nástroje 

Kapitola se zabývá popisem nástrojů, které byly v předloţené disertační práci pouţity 
k dosaţení stanovených cílů. Jedná se o nástroje softwarového prostředí pro práci 
s daty. 

Microsoft Excel 2003 

V prostředí tohoto tabulkového procesoru od společnosti Microsoft je provedena 
většina výpočetních a datových procedur. Aplikace Microsoft Excel 2003 umoţňuje 
analyzovat a pracovat s daty, provádět rozsáhlé výpočty s dynamicky nastavitelnými 
parametry a dosaţené výsledky interpretovat pomocí tabulek a grafů. [37] 

Statistica 10 

V aplikaci od společnosti SatSoft je provedena část statistických analýz dat. Tento 
program umoţňuje provádět řadu progresivních analytických metod, jejichţ součásti 
jsou i přehledné grafické výstupy.[38] 
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Disparitér 

Tato volně dostupná aplikace, která je vytvořená v programovacím jazyku Visual 
Basic for Applications je plně kompatibilní s tabulkovým procesorem Microsoft Excel. 
Tento program od Ing. Martina FERKA, Ph.D. umoţňuje provádět analýzy dat dle 
zadání uţivatele a s následnými výstupy v tabulkových formách s grafickou podporou 
(grafy a kartogramy).[39] 

 

6. Analýza a optimalizace sídelní zeleně na území statutárního 

města Ostravy 

Metodika a metody, podrobněji charakterizované v kapitolách 3 a 4, jsou aplikovány 
na území statutárního města Ostravy v členění na jednotlivé městské obvody a  
na hlavní a vedlejší funkční typy zeleně, které se na území statutárního města 
Ostravy nachází.  

6.1. Stručná charakteristika řešeného území 

Ostrava je statutární město nacházející se na severovýchodě České republiky, poblíţ 
hranice s Polskem. Je třetím největším městem České republiky, a to jak počtem 
obyvatel, tak i rozlohou a zároveň tvoří centrum největší české průmyslové 
aglomerace. Ostrava je rovněţ sídlem samosprávného Moravskoslezského kraje.  

Pro širší aglomeraci plní Ostrava funkci přirozeného spádového centra a 
zajišťuje regionální administrativní funkce. Rovněţ je sídlem významných školských 
a zdravotních zařízení a pro obyvatelstvo celé aglomerace místem kulturních, 
sportovních a volnočasových aktivit. [41] 

6.1.1. Poloha města 

Statutární město Ostrava leţí v severovýchodní části České republiky, 
v Moravskoslezském kraji poblíţ hranice s Polskem. Ostravská pánev, v níţ město 
Ostrava leţí , je obklopena systémem pohoří – Vítkovské vrchoviny, Nízkého a 
Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd. Klimaticky spadá do mírně teplé 
oblasti, ovšem vysoký stupeň urbanizace a industrializace vyvolává řadu 
mikroklimatických zvláštností, které se týkají nejen vlhkosti ovzduší a mlţnosti,  
ale i zvýšených koncentrací prachu a dalších emisí. Na území města dochází 
k soutoku čtyř řek - Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny.[40] 

6.1.2. Struktura města a administrativní členění 

 

Ostrava není z hlediska prostorového a půdorysného uspořádání typem kompaktního 
města, ale je spíše souměstím a představuje typ prostorově nespojitého, sloţitého 
městského systému. Typickým znakem města je existence vysokokapacitních 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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obytných a průmyslových funkčních zón, které se v určitých případech úzce prolínají 
a do jisté míry tak omezují svůj další rozvoj. 

Obytná a občanská zástavba je koncentrována do tří výrazných celků, kterými 
jsou zejména městské centrum, jiţní a západní část města. Tato tři základní 
subcentra, ale i jejich některé vnitřní celky, jsou velmi často odděleny funkčně 
nevyuţitými prostory, komunikačními koridory nebo prostory výrobních areálů.  

Administrativně je město Ostrava rozděleno do 23 městských obvodů, z nichţ 
rozlohou jsou největší Slezská Ostrava, Polanka nad Odrou, Radvanice a Bartovice 
a Ostrava–Jih. Mezi nejmenší městské obvody patří Pustkovec, Lhotka, Třebovice a 
Michálkovice. 

 

Hustota zalidnění města Ostravy
dle městských obvodů k 31.3.2011
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obrázek 1 Kartogram hustoty zalidnění města Ostravy dle městských obvodů (počet obyv. na 1 km
2
, 

rok 2011), (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Z kartogramu hustoty zalidnění (viz obrázek 1) je patrné, ţe městské obvody 
Poruba a Ostrava-Jih vykazují vysokou hustotu osídlení. Jedná se o subcentra 
s vysokokapacitními obytnými zónami. Dále vykazují vyšší hustotu zalidnění obvody 
Moravská Ostrava a Přívoz, Pustkovec, Mariánské hory a Hulváky, Vítkovice a 
Michálkovice. Rovněţ v těchto obvodech se nacházejí vícepodlaţní objekty  
pro bydlení. V obvodech s malou hustotou zalidnění převládá individuální zástavba.  

6.2. Rozloha zeleně 

Tvorba a ochrana ploch zeleně podle ukazatelů potřeby rozlohy zeleně je z důvodů 
významu zeleně pro město a jeho obyvatele velmi důleţitá. Ukazatelé potřeby 
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rozlohy zeleně v sídlech se pouţívají hlavně v urbanistické praxi a jsou součástí 
územně plánovací dokumentace. 

6.2.1. Ukazatele potřeby rozlohy zeleně dle „Zásad a pravidel územního 
plánování“ 

Ukazatele potřeby rozlohy zeleně jsou stanoveny pro čtyři kategorie zeleně: 
„veřejná zeleň“, „zeleň obytných souborů“, „zeleň občanského vybavení“ a „ostatní 
zeleň“. Základní plochy z pasportu zeleně byly na základě jejich funkčního typu 
zatříděny do jedné ze čtyř kategorií zeleně a na úrovni městských obvodu byly 
porovnány s ukazateli potřeby rozlohy pro kaţdou kategorii.  

tabulka 1 Tabulka podílů kategorie zeleně k počtu obyvatel žijících v daném roce v příslušném 
městském obvodě (období 2001-2011), (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

m
2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv. m

2
/obyv.

Hošťálkovice 3,8 1,7 20,5 12,5 38,4 35,0 8,7 48,0 3,9 95,6

Hrabová 56,2 27,1 47,6 18,2 149,1 35,2 6,4 16,6 93,3 151,5

Krásné Pole 8,6 0,3 15,3 6,1 30,2 7,7 0,7 12,3 0,4 21,1

Lhotka 2,3 0,0 24,0 4,7 31,0 12,3 0,0 51,9 7,7 71,9

Mariánské Hory a Hulváky 19,8 21,6 12,9 9,9 64,3 72,9 38,2 16,8 49,7 177,6

Martinov 48,3 20,6 26,1 14,9 109,9 52,1 0,9 24,2 0,0 77,2

Michálkovice 35,0 15,2 21,4 26,6 98,2 94,0 14,1 3,1 25,7 136,9

Moravská Ostrava a Přívoz 34,4 22,0 12,7 8,9 78,1 115,1 62,1 19,4 37,5 234,1

Nová Bělá 30,6 0,7 10,3 3,0 44,6 263,9 0,0 26,9 19,3 310,0

Nová Ves 328,8 25,3 428,6 95,1 877,7 335,6 0,0 12,9 0,3 348,8

Ostrava - Jih 12,1 27,5 12,1 3,3 55,0 30,7 48,8 18,1 8,5 106,1

Petřkovice 17,8 4,2 40,8 40,1 102,9 36,8 7,0 6,7 9,4 60,0

Plesná 57,8 2,0 12,4 31,4 103,7 34,1 0,0 29,2 35,7 99,0

Polanka nad Odrou 21,9 2,1 15,6 8,2 47,7 28,3 4,9 13,1 4,4 50,6

Poruba 20,0 31,3 14,3 5,1 70,7 61,1 82,5 6,4 18,1 168,1

Proskovice 2,3 0,0 17,5 1,8 21,6 35,4 0,0 3,5 12,9 51,8

Pustkovec 87,2 7,2 51,9 7,8 154,2 8,7 0,0 5,3 0,0 14,0

Radvanice Bartovice 59,1 13,1 31,6 15,6 119,4 49,9 20,9 25,0 10,9 106,7

Slezská Ostrava 88,7 28,5 35,0 49,1 201,3 170,5 59,0 10,2 131,7 371,4

Stará Bělá 11,8 0,1 23,4 15,5 51,0 24,8 0,0 6,9 16,2 47,8

Svinov 96,4 12,1 50,8 17,9 177,2 123,5 15,0 11,5 7,0 157,0

Třebovice 69,4 0,6 33,4 26,7 130,1 94,6 2,1 8,5 30,7 136,0

Vítkovice 64,1 10,9 52,1 16,3 143,3 121,6 24,1 15,0 25,2 185,9

průměrné hodnoty 51,1 11,9 43,9 19,1 126,1 80,2 17,2 17,0 23,8 138,2
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Pozn.:  Červenou barvou u jednotlivých kategorií zeleně, resp. tmavě žlutou u celkového součtu zeleně 

v jednotlivých obvodech jsou zvýrazněny hodnoty, které nevyhovují ukazatelům potřeby rozlohy 
zeleně.  

Rozloha zelených ploch z hlediska kategorií zeleně na jednoho obyvatele 
vykazuje odlišnosti v rámci srovnání mezi jednotlivými obvody i roky 2001 a 2011  
(viz tabulak 1). Nedostatečná rozloha zeleně se týká především kategorie „Zeleně 
obytných souborů“ (v letech 2001 i 2011 u 14 obvodů) a „ostatní zeleň“ (v roce 2001 
u 17 obvodů a v roce 2011 u 15 městských obvodů). Je to dáno především 
nedostatkem dat (viz kapitola 3.7.na str. 11), neboť byly analyzovány plochy 
z pasportu zeleně z příslušných let, tzn. veřejně přístupné plochy sídelní zeleně bez 
ohledu na vlastnické vztahy (např. u kategorie „zeleně obytných souborů“ tak nejsou 
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zohledněny plochy zeleně u individuální zástavby (zahrady) a u kategorie „ostatní 
zeleň“ plochy (hospodářská zeleně). Touto skutečností jsou zatíţeny především 
obvody s převaţující zástavbou rodinných domů a hospodářskou činností, tedy ty, 
které se nejčastěji nachází na okraji statutárního města Ostravy.  

Souhrnné zhodnocení ukazatelů potřeby rozlohy zeleně v rozmezí let 2001 a 
2011 

Součástí disertační práce jsou i shlukové analýzy kategorií zeleně na úrovni 
městských obvodů v roce 2001 a 2011.  

Nedostatečná rozloha zeleně se týká především kategorie „zeleně obytných 
souborů“ (v letech 2001 i 2011 u 14 obvodů) a „Ostatní zeleň“ (v roce 2001  
u 17 obvodů a v roce 2011 u 15 městských obvodů).Jediným městským obvodem 
splňujícím všechny potřeby rozlohy zeleně, který s celkovou průměrnou hodnotou 
370 m2/obyv. mnohonásobně převyšuje poţadovaný standard, je Slezská Ostrava. 
Naopak obvod Pustkovec vykazuje velký nedostek funkčních ploch zeleně pro 
obyvatele a jeho celková průměrná hodnota zeleně v roce 2011 činí pouhých  
14 m2/obyv.   

Pozitivně se dá ve sledovaném období hodnotit nárůst celkové výměry zeleně 
na území města Ostravy. Za posledních deset let došlo u všech kategorií vyjma 
„zeleně občanského vybavení“ k nárůstu průměrné rozlohy zeleně na obyvatele. 
Celková průměrná rozloha zeleně na obyvatele činí cca 130 m2, coţ je dvojnásobná 
hodnota oproti ukazateli potřeby rozlohy zeleně a zároveň vůči ostatním městům 
vysoce nadprůměrná.  

Na základě shlukové analýzy (obsaţeny v disertační práci) rozlohy kategorií 
zeleně na jednoho obyvatel pro roky  2001 a 2011 lze konstatovat, ţe v roce 2011 
jsou si obvody mezi sebou více rovny. Dokonce průběh grafu shlukové analýzy  
u těchto 75 % městských obvodů dokazuje, ţe u nich nedochází k extrémním 
výkyvům u jednotlivých kategorií.  

6.2.2. Závislost hustoty zalidnění na rozloze zeleně 

Metoda analyzuje celkovou výměru zeleně v jednotlivých městských obvodech bez 
ohledu na její kategorii či funkční typ v závislosti na hustotě zalidnění v jednotlivých 
obvodech.  

Závislost hustoty zalidnění na celkové rozloze zeleně v obvodech pro rok 2001 

Test lineární závislosti dvou ukazatelů 5 - hustoty zalidnění a rozlohy celkové zeleně 
v městských obvodech - potvrdil hypotézu o moţné vzájemné lineární závislosti. Test 
koeficient korelace6 potvrdil hypotézu o lineární závislosti a jeho hodnota je 0,889. 
Lze konstatovat, ţe čím větší je hustota zalidnění, tím větší je i rozloha celkové 
zeleně na území městských obvodů (viz graf 1). Z grafu je zřejmé, ţe jediným 

                                                 
5
 Test lineární závislosti 2 ukazatelů je podrobně popsán v kap 4.2.3.4. na str. 15. 

6
 Test o koeficientu korelace je popsán v kapitole 4.2.3.4. na str.15. 
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obvodem nacházejícím se mimo ideální oblast lineární závislosti je Slezská Ostrava. 
Zde celková rozloha zeleně převyšuje hodnotu hustoty zalidnění.  Graf závislosti 2 ukazatelů
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graf 1 Graf lineární závislosti ukazatelů hustoty zalidnění a rozlohy celkové zeleně pro rok 2001 

(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Závislost hustoty zalidnění na celkové rozloze zeleně v obvodech pro rok 2011 

Srovnáním ukazatele hustoty zalidnění a rozlohy celkové zeleně na úrovni 
jednotlivých městských obvodů lze pozorovat moţnou lineární závislost (viz graf 2). 
Hypotézu o lineární závislosti potvrdil test. Koeficient korelace určující míru lineární 
závislosti náhodných veličin je 0,872. Z grafu je rovněţ patrné, ţe u obvodu Slezská 
Ostrava stejně jako v roce 2001, převyšuje celkovou rozlohu zeleně hodnota hustoty 
zalidnění.  

Graf závislosti 2 ukazatelů
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graf 2 Graf lineární závislosti ukazatelů hustoty zalidnění a rozlohy celkové zeleně pro rok 2011 

(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Souhrnné zhodnocení závislosti hustoty zalidnění na rozloze zeleně v rozmezí 
let 2001 a 2011 

Součástí disertační práce jsou i shlukové analýzy závislosti hustoty zalidnění na 
rozloze zeleně v letech 2001 a 2011.  

Nejpočetnější skupina městských obvodů, charakteristická horizontálním 
lineárním průběhem grafu závislosti hustoty zalidnění a celkové rozlohy zeleně, se 
v rozmezí let 2001 a 2011 rozrostla o 4 nové městské obvody na celkových 18. 
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Tento pozitivní jev je dokladem nárůstu ploch zeleně, neboť původně tyto obvody 
vykazovaly mírně klesající tendenci odpovídající menší celkové rozloze zeleně pro 
danou hustotu zalidnění. Pozitivní je rovněţ i to, ţe se tento trend týká především 
městských obvodů s vyšší intenzitou vyuţití území: Moravská Ostrava a Přívoz, 
Ostrava-Jih a Poruba. Jediný obvod Slezská Ostrava vykazuje jak v roce 2001, tak  
i v roce 2011 částečnou abnormalitu tím, ţe niţší hustotě zalidnění odpovídá 
mnohem větší rozloha celkové zeleně. Tímto se rovněţ potvrdily i závěry z předchozí 
kapitoly 6.2.1. o potřebě rozlohy zeleně, ţe Slezská Ostrava disponuje značným 
mnoţstvím ploch zeleně, jejichţ celková hodnota 370 m2/obyv. mnohonásobně 
převyšuje poţadovaný standard 50 m2/obyv. 

6.2.3. Funkční typy ploch zeleně  

Kapitola se zabývá základními údaji o funkčních typech zeleně v hlavní a vedlejší 
funkci v roce 2001 a 2011. Sleduje jak statická data v jednotlivých letech, tak i jejich 
změnu v čase.  

Funkční typ zeleně slouţí pro upřesnění hlavní funkce základní plochy zeleně. 
Hlavní funkce je označení převládajících procesů a jevů, které úzce souvisejí 
s vyuţíváním základních ploch zeleně. [5]  

Funkční typy ploch zeleně v roce 2001 

Celková rozloha zeleně dle pasportu zeleně na území města Ostravy je 25,61 km2 
(2731 ploch), z toho 18,57 km2 (73 %; 1705 ploch) činí plochy zeleně ve vedlejší 
funkci a 7,04 km2 (27 %; 1026 ploch) zeleně v hlavní funkci (viz tabulka 2). Podíl 
celkové výměry zeleně z rozlohy města Ostravy je 12,0 %, z toho 8,7 % činí plochy 
zeleně ve vedlejší funkci a 3,3 % zeleně v hlavní funkci.  

tabulka 2 Tabulka podílů zeleně v hlavní a vedlejší funkci v městkých obvodech pro rok 2001 
(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra podíl ploch ⌀ výměra výměra podíl ploch ⌀ výměra výměra podíl ploch ⌀ výměra

m
2 % ks m

2
m

2 % ks m
2 m2 % ks m

2

Hošťálkovice 21395 37 9 2377 36612 63 14 2615 58007 100 23 2522

Hrabová 76814 15 17 4518 444345 85 42 10580 521159 100 59 8833

Krásné Pole 14243 22 10 1424 50792 78 26 1954 65035 100 36 1807

Lhotka 7004 22 7 1001 24158 78 7 3451 31162 100 14 2226

Mariánské Hory a Hutváky 172184 20 79 2180 668879 80 96 6967 841063 100 175 4806

Martinov 25219 21 5 5044 93220 79 23 4053 118439 100 28 4230

Michálkovice 138688 49 32 4334 142803 51 37 3860 281491 100 69 4080

Moravská Ostrava a Přívoz 1395652 41 195 7157 2047657 59 205 9989 3443309 100 400 8608

Nová Bělá 15492 20 8 1937 62045 80 16 3878 77537 100 24 3231

Nová Ves 275409 38 23 11974 449624 62 33 13625 725033 100 56 12947

Ostrava - Jih 696972 11 82 8500 5576970 89 355 15710 6273942 100 437 14357

Petřkovice 120914 41 14 8637 173061 59 26 6656 293975 100 40 7349

Plesná 63359 54 21 3017 53774 46 15 3585 117133 100 36 3254

Polanka nad Odrou 79678 39 19 4194 123159 61 27 4561 202837 100 46 4410

Poruba 1420646 27 95 14954 3919638 73 195 20101 5340284 100 290 18415

Proskovice 4727 19 7 675 19869 81 10 1987 24596 100 17 1447

Pustkovec 89368 52 11 8124 83007 48 16 5188 172375 100 27 6384

Radvanice a Bartovice 196579 26 48 4095 560483 74 63 8897 757062 100 111 6820

Slezská Ostrava 1564187 39 222 7046 2429851 61 298 8154 3994038 100 520 7681

Stará Bělá 75225 45 27 2786 90113 55 16 5632 165338 100 43 3845

Svinov 180477 22 28 6446 625141 78 61 10248 805618 100 89 9052

Třebovice 84425 38 25 3377 138631 62 30 4621 223056 100 55 4056

Vítkovice 322479 30 42 7678 763505 70 94 8122 1085984 100 136 7985

Celkový součet 7041136 27 1026 6863 18577337 73 1705 10896 25618473 100 2731 9381

Městský obvod

Podíl zeleně v hlavní a vedlejší funkci v městských obvodech

Zeleň v hlavní funkci Zeleň ve vedlejší funkci Celkem zeleně
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 Celková výměra jednotlivých funkčních typů, průměrné velikosti jedné plochy, 
počtu ploch daného funkčního typu a podíl z celkové rozlohy zeleně uvádí tabulka 3. 

tabulka 3 Tabulka rozlohy funkčních typů zeleně a podílu na celkové rozloze zeleně města v roce 
2001 (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra ⌀výměra ploch podíl

zkr. m
2

m
2 ks %

Park P 1323536 27011 49 5,17

Parkově upravené plochy U 1931962 4284 451 7,54

Stabilizační vegetace svahů S 130867 3192 41 0,51

Zeleň rekreační R 598544 26024 23 2,34

Nábřeţí N 65549 10925 6 0,26

Hřbitovy H 506423 21101 24 1,98

Ostatní zeleň O 1996303 5545 360 7,79

Ochranná zeleň T 487952 6777 72 1,90

Zeleň obytných souborů ZB 7859304 25190 312 30,68

Zeleň občanské vybavenosti ZC 2322417 5970 389 9,07

Zeleň dopravních staveb ZD 4514891 8940 505 17,62

Zeleň školních a kulturních zařízení ZK 1608375 4995 322 6,28

Zeleň sportovních areálů ZS 1270796 11877 107 4,96

Zeleň vodoteči a vodních ploch ZV 422952 8293 51 1,65

Zeleň zdravotnických zařízení ZZ 578602 30453 19 2,26

25618473 9381 2731 100
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Zastoupení funkčních typů zeleně na úrovni městských obvodů dokládá graf 3. 
Všechny druhy funkčních typů má na svém území zastoupen městský obvod Slezská 
Ostrava. Plochy zeleně obvodu Lhotka tvoří pouhých šest druhů funkčních typů 
zeleně. Lze konstatovat, ţe městské obvody s menší výměrou základních ploch 
zeleně a především uţší škálou rozličně vyuţitých ploch jsou zastoupeny menším 
počtem jednotlivých funkčních typů. Funkční typ „nábřeţí“ je zastoupen pouze ve 
dvou obvodech – Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava. Naopak ve všech 
městských obvodech jsou zastoupeny funkční typy „parkově upravené plochy“, 
„zeleň občanského vybavení“ a „zeleň školních a kulturních zařízení“. 
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graf 3 Graf procentuálního zastoupení dílčích funkčních typů v městských obvodech pro rok 
2001 (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Funkční typy ploch zeleně v roce 2011 

V roce 2011 činí celková rozloha zeleně na území statutárního města Ostravy  
49,64 km2 (2275 ploch),  z toho 29,27 km2 (59 %; 1464 ploch) činí plochy zeleně  
ve vedlejší funkci a 20,37 km2 (41%; 811 ploch) zeleně v hlavní funkci (viz tabulka 4). 
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Celková rozloha zeleně tvoří z rozlohy města Ostravy podíl 23,5 %, z toho 13,7 % 
činí plochy zeleně ve vedlejší funkci a 9,5 % zeleně v hlavní funkci.  

tabulka 4 Tabulka podílů zeleně v hlavní a vedlejší funkci v městkých obvodech pro rok 2011 
(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra podíl ploch ⌀ výměra výměra podíl ploch ⌀ výměra výměra podíl ploch ⌀ výměra

m
2 % ks m

2 m2 % ks m2 m2 % ks m2

Hošťálkovice 26680 18 8 3335 125657 82 17 7392 152337 100 25 6093

Hrabová 391202 69 15 26080 179179 31 13 13783 570381 100 28 20371

Krásné Pole 11259 21 5 2252 42303 79 12 3525 53562 100 17 3151

Lhotka 31561 31 5 6312 71034 69 8 8879 102595 100 13 7892

Mariánské Hory a Hutváky 1083693 48 61 17765 1185782 52 116 10222 2269475 100 177 12822

Martinov 407 0 2 204 85751 100 15 5717 86158 100 17 5068

Michálkovice 281269 65 15 18751 151228 35 23 6575 432497 100 38 11382

Moravská Ostrava a Přívoz 4921445 51 175 28123 4717989 49 234 20162 9639434 100 409 23568

Nová Bělá 42404 8 6 7067 508808 92 17 29930 551212 100 23 23966

Nová Ves 195 0 1 195 248844 100 10 24884 249039 100 11 22640

Ostrava - Jih 2352210 20 96 24502 9518815 80 362 26295 11871025 100 458 25919

Petřkovice 43950 24 4 10988 137715 76 18 7651 181665 100 22 8258

Plesná 77248 58 7 11035 56635 42 8 7079 133883 100 15 8926

Polanka nad Odrou 112634 46 9 12515 130048 54 21 6193 242682 100 30 8089

Poruba 4505527 39 109 41335 7183026 61 170 42253 11688553 100 279 41894

Proskovice 30618 48 10 3062 33176 52 6 5529 63794 100 16 3987

Pustkovec 3742 22 4 936 13609 78 5 2722 17351 100 9 1928

Radvanice a Bartovice 230131 32 27 8523 493385 68 36 13705 723516 100 63 11484

Slezská Ostrava 4679105 59 180 25995 3305516 41 229 14435 7984621 100 409 19522

Stará Bělá 120883 66 15 8059 62102 34 12 5175 182985 100 27 6777

Svinov 273322 39 15 18221 434684 61 54 8050 708006 100 69 10261

Třebovice 159500 63 13 12269 93944 37 18 5219 253444 100 31 8176

Vítkovice 994037 67 29 34277 492535 33 60 8209 1486572 100 89 16703

Celkový součet 20373022 41 811 25121 29271765 59 1464 19994 49644787 100 2275 21822

Podíl zeleně v hlavní a vedlejší funkci v městských obvodech

Městský obvod
Zeleň v hlavní funkci Celkem zeleněZeleň ve vedlejší funkci

 

 Celková výměra jednotlivých funkčních typů, průměrné velikosti jedné plochy, 
počtu ploch daného funkčního typu a podíl z celkové rozlohy zeleně uvádí tabulka 5. 

tabulka 5 Tabulka rozlohy funkčních typů zeleně a podílu na celkové rozloze zeleně města v roce 
2001 (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra ⌀výměra ploch podíl

zkr. m
2

m
2 ks %

Park P 4737092 94742 50 9,54

Parkově upravené plochy U 5506491 13529 407 11,09

Stabilizační vegetace svahů S 515958 17792 29 1,04

Zeleň rekreační R 1728187 96010 18 3,48

Nábřeţí N 151372 21625 7 0,30

Hřbitovy H 897958 49887 18 1,81

Ostatní zeleň O 5178556 23755 218 10,43

Ochranná zeleň T 1657408 25897 64 3,34

Zeleň obytných souborů ZB 16052345 52978 303 32,33

Zeleň občanské vybavenosti ZC 1811483 6785 267 3,65

Zeleň dopravních staveb ZD 8232517 13767 598 16,58

Zeleň školních a kulturních zařízení ZK 1921077 9752 197 3,87

Zeleň sportovních areálů ZS 755440 13490 56 1,52

Zeleň vodoteči a vodních ploch ZV 443709 14790 30 0,89

Zeleň zdravotnických zařízení ZZ 55194 4246 13 0,11

49644787 21822 2275 100
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Celkový součet
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Zastoupení funkčních typů zeleně na úrovni městských obvodů dokládá graf 4. 
Všechny druhy funkčních typů má na svém území zastoupen městský obvod Slezská 
Ostrava. Plochy zeleně obvodu Nová Ves a Pustkovec tvoří pouhé čtyři druhy 
funkčních typů zeleně. Lze konstatovat, ţe městské obvody s menší výměrou 
základních ploch zeleně a především uţší škálou rozličně vyuţitých ploch jsou 
zastoupeny měnším počtem jednotlivých funkčních typů. Funkční typ „nábřeţí“ je 
zastoupen pouze ve dvou obvodech – Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská 
Ostrava. Naopak ve všech městských obvodech je zastoupen funkční typy „zeleň 
dopravních staveb“. 
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graf 4 Graf procentuálního zastoupení dílčích funkčních typů v městských obvodech pro rok 
2001 (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Souhrnné zhodnocení funkčních typů v rozmezí let 2001 a 2011 

Velmi pozitivně se dá hodnotit skutečnost, ţe došlo k nárůstu základních ploch 
zeleně o 24,03 km2 na celkovou hodnotu 49,64 km2. 
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graf 5 Změna výměr základních ploch zeleně v rozmezí let 2001 a 2011 na úrovni městských 
obvodů (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

Změnu rozlohy zeleně v městských obvodech dokládá graf 5. U 70 % 
městských obvodů dochází k nárůstu ploch zeleně. V městských obvodech s vyšší 
intenzitou vyuţití území dochází k větším přírůstkům ploch zeleně - Poruba 6,3 km2, 
Moravská Ostrav a Přívoz 6,2 km2 a Ostrava-Jih 5,6 km2. Opačný trend nastává 
pouze u sedmi obvodů a nejvyšší měrou se tento vývoj projevil v Nové Vsi, kde  
se rozloha zeleně zmenšila o 0,5 km2. Změny výměr základní plochy zeleně jsou 
ovlivňovány opětovným vyuţitím území po předešlé industriální činnosti, rozvojem 
nové výstavby na dosud nezastavěných plochách, procesem vylidňování měst 
směrem do okrajových částí města, demografickým vývojem atd.  

Změna výměr ploch zeleně se na rozloze dílčích funkčních typů projevila 
nárůstem ploch zeleně u dvanácti typů (viz graf 6). Zejména nárůst ploch funkčních 
typů „zeleň obytných souborů“, „park“ a „parkově upravené plochy“ lze hodnotit velmi 
pozitivně, neboť představují pro náš kaţdodenní ţivot významnější typy zeleně. 
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Pokles rozlohy nastal pouze u „zeleně občanské vybavenosti“, „zeleně sportovních 
zařízení“ a „zeleně zdravotnických zařízení“, coţ můţe úzce souviset s jejich 
ekonomickou náročností na údrţbu pro vlastníky. 
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graf 6 Změna výměr funkčních typů zeleně v rozmezí let 2001 a 2011 (zdroj: SMO, vlastní 
výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Jen u šesti obvodů došlo k nárůstu zeleně ve vedlejší funkci, tedy té, která 
tvoří doplňkovou funkci na dané ploše (viz graf 7). Nejvýraznější změna poměru  
ve prospěch zeleně v hlavní funkci nastala u městského obvodu Hrabová a 
Vítkovice.  
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graf 7 Změna poměru ploch zeleně v hlavní a vedlejší funkci v rozmezí let 2001 a 2011 (zdroj: 
SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

 

Změna zastoupení funkčních typů zeleně se projevila u 70 % městských 
obvodů. Jen u dvou z nich však došlo k nárůstu zastoupení funkčních typů na jejich 
území - Lhotka a Moravská Ostrava a Přívoz. Výraznému poklesu rozmanitosti 
funkčních typů zaznamenaly obvody Nová Ves (8 funkční typů) a Pustkovec  
(6 funkčních typů). Obvody s větší výměrou ploch zeleně doznaly zcela minimální 
změny v zastoupení dílčích funkčních typů. Tento stav je pravděpodobně dán 
převodem ploch zeleně ve vedlejší funkci na plochy zeleně v hlavní funkci.  
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6.2.4. Shrnutí a doporučení kapitoly 6.2  

Pozitivně se dá ve sledovaném období hodnotit nárůst celkové výměry základních 
ploch zeleně na území města Ostravy o 24,03 km2 na celkovou hodnotu 49,64 km2. 
U 70 % městských obvodů dochází k nárůstu ploch zeleně. V městských obvodech 
s vyšší intenzitou vyuţití území dochází k větším přírůstkům ploch zeleně - Poruba  
6,3 km2, Moravská Ostrava a Přívoz 6,2 km2 a Ostrava-Jih 5,6 km2. Opačný trend 
nastává pouze u sedmi obvodů a nejvyšší měrou se tento vývoj projevil v Nové Vsi, 
kde se rozloha zeleně zmenšila o 0,5 km2.  

Většina výměr kategorií zeleně na úrovni městských obvodů nevyhovuje 
potřebám rozlohy zeleně dle „Zásad a pravidel územního plánování“, přestoţe  
za posledních deset let došlo u všech kategorií vyjma „zeleně občanského vybavení“ 
k nárůstu průměrné rozlohy zeleně na obyvatele. Kategorie „zeleně obytných 
souborů“ a „ostatní zeleň“ sice vykazují u většiny městských obvodů v obou 
hodnocených letech nedostatečnou rozlohu potřebné zeleně na obyvatele, ale tyto 
výsledky mohou být dány nedostatkem dat hodnocených ploch zeleně. Tento 
nedostatek dat se projevil zejména u malých obvodů na okraji města, kde soukromé 
vlastnictví půdy převládá. Jediným městským obvodem splňujícím všechny potřeby 
rozlohy zeleně je Slezská Ostrava. 

Změna výměr ploch zeleně se na rozloze dílčích funkčních typů projevila 
nárůstem ploch zeleně u dvanácti typů. Zejména nárůst ploch funkčních typů „zeleň 
obytných souborů“, „park“ a „parkově upravené plochy“ lze hodnotit velmi pozitivně, 
neboť představují pro náš kaţdodenní ţivot významnější typy zeleně. Pokles rozlohy 
nastal pouze u „zeleně občanské vybavenosti“, „zeleně sportovních zařízení“ a 
„zeleně zdravotnických zařízení“, coţ můţe úzce souviset s jejich ekonomickou 
náročností na údrţbu pro vlastníky. 

Nárůstem ploch všech funkčních typů zeleně v hlavní funkci a úbytkem  
u některých typů zeleně ve vedlejší funkci došlo ke změně poměru segmentu zeleně 
v hlavní a vedlejší funkci v čase. Jen u šesti obvodů došlo k nárůstu zeleně  
ve vedlejší funkci, tedy té, která tvoří doplňkovou funkci na dané ploše. Nejvýrazněji 
se změna poměru ve prospěch zeleně v hlavní funkci projevila u městského obvodu 
Hrabová a Vítkovice.  

Souhrnně se dá konstatovat, ţe jednotlivé obvody (vyjma obvodu Pustkovec) 
mají dostatečnou rozlohu zeleně a celkový průměr cca 130 m2/obyv. dvojnásobně 
převyšuje doporučenou hodnotu. Tuto skutečnost prokázala i analýza závislosti 
hustoty zalidnění na celkové rozloze zeleně v městských obvodech.  Město Ostrava 
tedy nemá problém s celkovou rozlohou zeleně pro své obyvatele. Problémem je 
spíše nevhodné začlenění některých ploch zeleně do daných kategorií. Vhodnou 
úpravou jejich funkčního vyuţití v celkové kompozici lze dosáhnout vyrovnaného 
stavu mezi poţadovanými potřebami rozlohy zeleně v jednotlivých kategoriích. 
Zvýšená pozornost by se měla věnovat především městskému obvodu Pustkovec, 
který vykazuje velký nedostatek ploch zeleně pro své obyvatele. Změnou funkčního 
vyuţití stávajících ploch zeleně a moţnou revitalizací opuštěných či nevhodně 
vyuţívaných ploch by mohlo dojít ke zlepšení situace v tomto obvodu. Rovněţ by  
se zvýšená pozornost měla věnovat obvodům Martinov a Nová Ves, kde došlo jak  
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k samotnému poklesu celkové rozlohy zeleně, tak i výraznému poklesu výměry 
plochy zeleně v hlavní funkci. 

Pro zachování dostatečné rozlohy zeleně na území města by bylo vhodné do 
nově vznikajícího Územního plánu města Ostravy zakomponovat koeficienty zeleně 
pro jednotlivé funkční zóny.  

6.3. Stabilita ploch zeleně 

Cílem hodnocení stability ploch zeleně je posoudit funkčnost plochy zeleně.  
Za stabilní plochy jsou povaţovány takové, které jsou plně funkční.[25] 

6.3.1. Stabilita ploch zeleně 

Funkčnost ploch zeleně závisí na jejich stabilitě.  

6.3.1.1. Stabilita ploch zeleně v městských obvodech 

Sleduje funkčnost základních ploch zeleně a jejich změny na úrovní jednotlivých 
městských obvodů v roce 2001 a 2011. 

Stabilita ploch zeleně v městských obvodech v roce 2001 

Celkové hodnocení stability městských obvodů lze hodnotit jako nepříznivé, neboť  
47 % výměry všech základních ploch je nestabilních.  

Rozdíl stability mezi statisticky srovnatelnými městskými obvody dle výměr 
základních ploch zeleně vypovídá, ţe městské obvody s menší výměrou základních 
ploch zeleně vykazují mnohem větší stabilitu neţ obvody s větší výměrou základních 
ploch zeleně. Nejlépe jsou hodnoceny základní plochy ve Lhotce (90 % stabilních 
ploch), Krásném Poli (89 %), Polance nad Odrou (86 %), Nové Bělé (85 %) a  Staré 
Bělé (80 %), tedy v obvodech s měnší výměrou základních ploch zeleně. Nejhůře 
jsou hodnoceny základní plochy zeleně v Hrabové (16%), Pustkovci (31 %) a jiţ 
zmiňované Slezské Ostravě (34 %). Stabilita u městských obvodů s vyšší základní 
výměrou zeleně se pohybuje průměrně okolo 53 %.  

Shluková analýza7 provedla algoritmem rozdělení městských obvodů do tří 
shluků dle stability ploch zeleně (viz obrázek 2).  

Shluk 1 (zeleně) popisuje městské obvody Hrabová, Pustkovec, Slezská 
Ostrava a  Svinov s výraznou převahou nestabilních ploch zeleně.  

Shluk 2 (ţlutě) charakterizuje 61 % městských obvodů. Tento shluk vykazuje 
u obvodů jiţ větší podíl stabilních ploch zeleně.  

U shluku 3 (oranţově) vykazuje průběh grafu dominantní převahu stabilních 
ploch zeleně nad nestabilními a je typický pro pět okrajových obvodů města Ostravy.  

                                                 
7
 Shluková analýza metodou K-průměrů je popsána v kap. 4.2.4 na str. 15. 
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obrázek 2 Kartogram shlukové analýzy stability ploch zeleně pro rok 2001 (zdroj: SMO, vlastní 
výpočty),(výstup: Disparitér) 

Stabilita ploch zeleně v městských obvodech v roce 2011 

Hodnocení stability městských obvodů lze celkově hodnotit jako relativně příznivé, 
neboť 81 % výměry všech základních ploch je stabilních.  

Rozdíl stability mezi statisticky srovnatelnými městskými obvody dle výměry 
základních ploch zeleně vypovídá, ţe městské obvody s menší výměrou základních 
ploch zeleně vykazují mnohem větší stabilitu neţ obvody s větší výměrou základních 
ploch zeleně. Nejlépe jsou hodnoceny základní plochy v Proskovicích (100 % 
stabilních ploch), Hrabové (99 %), Lhotce (96 %), Petřkovicích (96 %), a Martinově 
(95 %), tedy v obvodech s měnší výměrou základních ploch zeleně. 

Stabilita u městských obvodů s vyšší základní výměrou zeleně se pohybuje 
průměrně okolo 81 %. Nejstabilnější plochy zeleně májí ve svém obvodě Vítkovice a 
Moravská Ostrava a Přívoz (85 % ploch) a nejméně stabilní Mariánské Hory a 
Hulváky (53 %). Nejhůře jsou hodnoceny základní plochy zeleně v Nové Vsi (17%) a 
Pustkovci (48 %). 

Algoritmem shlukové analýzy došlo k rozdělení městských obvodů do tří 
shluků (viz obrázek 3) dle stability ploch zeleně.  

Shluk 1 (zeleně) zastoupený městskými obvody Mariánské Hory a Hulváky, 
Nová Ves a Pustkovec vykazuje mírnou převahu nestabilních ploch zeleně.  

U shluku 2 (ţlutě) vykazuje průběh grafu značnou převahu stabilních ploch 
zeleně a je typický pro území jedenácti městských obvodů.  
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Shluk 3 (oranţově) je typický pro devět okrajových obvodů města Ostravy a 
podíl stabilních ploch zde dosahuje dominantní převahy.  
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obrázek 3 Kartogram shlukové analýzy stability ploch zeleně pro rok 2001 (zdroj: SMO, vlastní 
výpočty),(výstup: Disparitér) 

 

Souhrnné zhodnocení stability ploch zeleně na úrovni městských obvodů 
v rozmezí let 2001 a 2011 

Z hlediska stability základních ploch zeleně v městských obvodech došlo v Ostravě  
za posledních deset let (období 2001-2011) k velmi pozitivnímu vývoji. Došlo 
k nárůstu stabilních ploch na 81 % výměry všech základních ploch.  

V obou sledovaných obdobích se stabilněji jeví městské obvody s menší 
výměrou základních ploch zeleně (Proskovice, Hrabová, Lhotka a Hošťákovice). 
Vysokou stabilitu v obou rocích vykazuje obvod Lhotka (2001 - 90 % stabilních ploch 
a 2011 - 96 %). Obvod, jehoţ plochy zeleně nejsou dlouhodobě zcela funkční, je 
Pustkovec (2001 - 69 % nestabilních ploch a 2011 - 52 %). 

Nárůst výměr stabilnějších ploch zeleně vykazuje devatenáct městských 
obvodů (viz graf 8). Největšího nárůstu stability ploch dosáhl ve sledovaném období 
mětský obvod Hrabová, kde v roce 2001 bylo pouhých 16% stabilních ploch a v roce 
2011 jiţ 99 %. 100% funkční plochy mají na svém území pouze Proskovice. Opačný 
trend, tedy nárůst nestabilních ploch zeleně, nastal u obvodu Krásné Pole, 
Mariánské Hory a Hulváky, Polanka nad Odrou a Nová Ves, kde ze 70 % stabilních 
ploch zeleně v roce 2001 je pouhých 17 % v roce 2011. Mětskému obvodu Nová Ves 
a jeho základním plochám zeleně by se tedy měla v následujících letech věnovat 
zvýšená pozornost.  
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 graf 8 Změna poměru stabilních a nestabilních ploch zeleně v rozmezí let 2001 a 2011 a 
procentuální podíl stabilních ploch zeleně v roce 2011 na úrovni městských obvodů 
(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

6.3.1.2. Stabilita ploch funkční typů zeleně 

Sleduje funkčnost základních ploch zeleně a jejich změny na úrovni funkčních typů 
zeleně v hlavní i vedlejší funkci v roce 2001 a 2011. 

Stability funkčních typů zeleně v roce 2001 

Hodnocení stability funkčních typů lze celkově hodnotit jako nepříznivé, neboť 53 % 
výměry všech základních ploch je stabilních. Rozdíl stability mezi funkčními typy 
v hlavní a vedlejší funkci vypovídá, ţe funkční typy ve vedlejší funkci vykazují 
mnohem větší stabilitu (59 % stabilních ploch) neţ funkční typy v hlavní funkci (38%). 
Mezi nejlépe hodnocené funkční typy z hlediska stability patří „zeleň zdravotnických 
zařízení“ (87 % stabilních ploch), která tvoří jen asi 2 % 8 z veškerých výměr 
základních ploch zeleně. 

Do kategorie funkčních typů s nedostatky náleţí „stabilizační vegetace svahů“ 
(71 % stabilních ploch), „zeleň obytných souborů“ (63 %) a „zeleň sportovních 
areálů“ (60 %).  Tato skupina funkčních typů představuje 22,5 % výměry všech 
hodnocených ploch zeleně. 

Skupinu funkčních typů s váţnými nedostatky ve stabilitě reprezentuje  
60% funkčních typů s celkovou výměrou stabilních ploch zeleně 7,17 km2 (28% 
z celkové výměry základních ploch zeleně). Jedná se o tyto funkční typy: „parkově 
upravené plochy“ (58 % stabilních ploch), „zeleň školních a kulturních zařízení“  
(58 %), „park“ (56 %), „zeleň dopravních staveb“ (55 %), „zeleň občanské 
vybavenosti“ (50 %), „zeleň rekreační“ (48 %), „zeleň vodotečí a vodních ploch“  
(46 %), „nábřeţí (43 %) a „ochranná zeleň“ (43 %). 

Funkčními typy s velmi závaţnými nedostatky v jejich stabilitě jsou „hřbitovy 
(28 % stabilních ploch) a „ochranná zeleň“ (4 %). Z celkové výměry hodnocených 
ploch zeleně tvoří stabilní plochy těchto funkční typů jen 0,9 %. 

                                                 
8

 Uváděné podíly v procentech z celkové výměry ploch zeleně jsou jen podíly výměr stabilních ploch  
u jednotlivých funkčních typů. Platí pro celý tento oddíl. 
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Stabilita funkčních typů zeleně v roce 2011 

Hodnocení stability funkčních typů lze celkově hodnotit jako relativně příznivé, neboť  
81 % výměry všech základních ploch je stabilních. Rozdíl stability mezi funkčními 
typy v hlavní a vedlejší funkci relativně neexistuje, neboť funkční typy ve vedlejší 
funkci vykazují stabilitu (81,3 % stabilních ploch) a funkční typy v hlavní funkci  
(81,1 %). Ovšem na základě provedené analýzy nutno konstatovat, ţe mezi 
jednotlivými funkčními typy existují rozdíly v jejich stabilitě.  

Do skupiny funkčních typů s největším procentuálním zastoupením stabilních 
ploch zeleně náleţí „nábřeţí“ (100 % stabilních ploch), „stabilizační vegetace svahů“ 
(99 %), „hřbitovy“ (99 %), „park“ (95%), „zeleň rekreační“ (91 %), „ochranná zeleň“ 
(88 %), „zeleň obytných souborů“ (88 %), zeleň školních a kulturních zařízení“ (86%) 
a „zeleň vodotečí a vodních  ploch“ (81 %). Všechny tyto plochy tvoří cca 51% 
z veškerých výměr základních ploch zeleně.  

Mezi funkční typy s nedostatky v oblasti stability ploch zeleně náleţí „parkově 
upravené plochy“ (79% stabilizovaných ploch), „zeleň zdravotnických zařízení“  
(78 %), „zeleň dopravních staveb“ (73 %), „zeleň občanské vybavenosti“ (68 %) a 
„zeleň sportovních areálů (60%)“. Stabilní plochy této kategorie představují 24,3 % 
výměry všech hodnocených ploch zeleně. 

Funkčním typem s váţnými nedostatky ve stabilitě reprezentuje „ostatní zeleň“  
s celkovou výměrou stabilních ploch 3,06 km2 (6,16 % z celkové výměry základních 
ploch zeleně).  

Souhrnné zhodnocení stability ploch funkčních typů zeleně v rozmezí let 2001 
a 2011 

Souhrně se stabilita u funkční typů zeleně zvýšila o 28% na celkových 81 % 
základních ploch zeleně. 

Ve sledovaném období došlo k nárůstům stability jak u zeleně v hlavní funkci, 
tak i u zeleně ve vedlejší funkci. Ovšem u zeleně ve vedlejší funkci je nárůst celkové 
stability ploch mnohem markantnější. Vysokou stabilitu v obou rocích vykazuje 
funkční typ „zeleň zdravotnických zařízení“ (2001 - 87 % stabilních ploch a  
2011 - 78 %). Funkční typ, jehoţ plochy zeleně nejsou dlouhodobě zcela funkční je 
„ostatní zeleň“ (2001 - 4 % nestabilních ploch a 2011 - 59 %).  

Nárůst výměr stabilnějších ploch zeleně vykazuje 93 % funkčních typů zeleně 
(všechny funkční typy zeleně v hlavní funkci),(viz graf 9). Největšího nárůstu stability 
ploch dosáhl ve sledovaném období funkční typ „hřbitovy“, kdy v roce 2001 bylo 
pouhých 28 % stabilních ploch a v roce 2011 jiţ 99 %. Opačný trend nastal  
u funkčního typu „zeleň zdravotnických zařízení“, kdy z 87 % stabilních ploch zeleně 
v roce 2001 klesl o 9% na 78 % v roce 2011. Vyšší péče z hlediska stability ploch by 
se měla v nadcházejících létech věnovat funkčnímu typu „ostatní zeleň“, která i přes 
nárůst z 55 % na 59 % stability základních ploch vykazuje nedostatky z hlediska 
funkčnosti svých ploch (částečně odůvodnitelné rozvojovým charakterem).     
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graf 9 Změna poměru stabilních a nestabilních ploch funkčních typů zeleně v rozmezí let 2001 a 
2011 a procentuální podíl stabilních ploch funkčních typů zeleně v roce 2011 (zdroj: 
SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

6.3.2. Koeficient stability ploch zeleně 

Koeficienty stability slouţí k relativnímu srovnání úrovně stability na úrovni 
městských obvodů a funkčních typů zeleně.  

6.3.2.1. Koeficient stability ploch zeleně v městských obvodech 

Úroveň stability ploch zeleně vykazuje z hlediska dílčích kritérií hodnocení funkčnosti 
základních ploch zeleně odlišnosti v rámci srovnání mezi jednotlivými městskými 
obvody. 

Koeficient stability ploch zeleně v městských obvodech v roce 2001 

Průměrná hodnota koeficientu stability ploch zeleně na úrovni městských obvodů je 
1,75 (viz tabulka 6). Zcela nejhorší hodnoty dosáhly městské obvody Slezská 
Ostrava 1,97 a Hrabová 1,96, která zároveň u dílčího hodnocení „prostorová 
struktura“ vykazuje špatnou úroveň jako extrémní odchylku v maximech Dixonova 
testu odlehlých hodnot 9 . Nejlepšího hodnocení koeficientu stability 1,52 získaly  
ve sledovaném období Krásné Pole a Stará Bělá. Hošťákovice vykazují špatnou 
úroveň u dílčích kritérií „druhové sloţení“ a „prostorová struktura“, naopak z hlediska 
„vybavenosti“ ploch zeleně má obvod výbornou úroveň.  

                                                 
9
 Test odlehlých hodnot nebo extrémních odchylek popisuje kapitola  4.2.3.4 na str. 14. 
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tabulka 6 Tabulka dílčích kritérií hodnocení funkčnosti základních ploch zeleně na úrovni 
městských obvodů v roce 2001(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel)   

výměra podíl ploch

m
2 % ks

Hošťálkovice 58007 0,2 23 1,89 1,96 2,24 1,14 1,81

Hrabová 521159 2,0 59 1,66 2,18 2,10 1,90 1,96

Krásné Pole 65035 0,3 36 1,38 1,43 1,93 1,33 1,52

Lhotka 31162 0,1 14 1,72 1,84 2,12 1,42 1,78

Mariánské Hory a Hulváky 841063 3,3 175 1,47 1,69 2,24 1,87 1,82

Martinov 118439 0,5 28 1,34 1,42 1,93 1,84 1,63

Michálkovice 281491 1,1 69 1,41 1,57 2,40 1,65 1,76

Moravská Ostrava a Přívoz 3443309 13,4 400 1,29 1,60 1,82 1,82 1,63

Nová Bělá 77537 0,3 24 1,53 1,68 1,82 1,37 1,60

Nová Ves 725033 2,8 56 1,44 1,51 2,04 2,11 1,78

Ostrava - Jih 6273942 24,5 437 1,40 1,72 1,88 1,98 1,75

Petřkovice 293975 1,1 40 1,56 1,92 2,05 1,34 1,72

Plesná 117133 0,5 36 1,42 1,53 2,08 2,31 1,84

Polanka nad Odrou 202837 0,8 46 1,38 1,75 1,99 1,83 1,74

Poruba 5340284 20,8 290 1,38 1,59 1,99 2,36 1,83

Proskovice 24596 0,1 17 1,78 1,93 1,66 1,78 1,79

Pustkovec 172375 0,7 27 1,52 1,61 2,06 2,58 1,94

Radvanice Bartovice 757062 3,0 111 1,60 1,74 2,21 1,72 1,82

Slezská Ostrava 3994038 15,6 520 1,56 1,75 2,31 2,27 1,97

Stará Bělá 165338 0,6 43 1,56 1,41 1,80 1,32 1,52

Svinov 805618 3,1 89 1,64 1,65 1,94 1,82 1,76

Třebovice 223056 0,9 55 1,66 1,42 1,96 1,48 1,63

Vítkovice 1085984 4,2 136 1,20 1,48 1,99 1,78 1,61

Celkový součet / průměr 25618473 100 2731 1,51 1,67 2,02 1,78 1,75

prostorová 

struktura

zdravotní 

stav

Celkem zeleně
Městský obvod

druhové 

sloţení
vybavenost

průměrný 

koef.

 
Pozn.:  Dixonův test extrémních odchylek odhalil odlehlé hodnoty (zvýrazněno oranžově v maximech a 

zeleně v minimech) 

Koeficient stability ploch zeleně v městských obvodech v roce 2011 

Průměrná hodnota koeficientu stability ploch zeleně všech městských obvodů  
v roce 2011 dosahuje hodnoty 1,61 (viz tabulka 7).  

tabulka 7 Tabulka dílčích kritérií hodnocení funkčnosti základních ploch zeleně na úrovni 
městských obvodů v roce 2011(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel)   

výměra podíl ploch

m
2 % ks

Hošťálkovice 152337 0,3 25 1,61 1,85 1,90 1,13 1,62

Hrabová 570381 1,1 28 1,18 1,35 1,58 1,15 1,32

Krásné Pole 53562 0,1 17 1,88 1,81 2,09 1,17 1,74

Lhotka 103546 0,2 17 1,65 1,16 1,35 1,09 1,31

Mariánské Hory a Hulváky 2268524 4,6 173 1,89 2,01 2,10 2,02 2,00

Martinov 86158 0,2 17 1,43 1,50 1,32 1,05 1,33

Michálkovice 432497 0,9 38 1,29 1,45 1,97 1,33 1,51

Moravská Ostrava a Přívoz 9639434 19,4 409 1,44 1,63 1,95 1,41 1,61

Nová Bělá 551212 1,1 23 1,12 1,11 1,23 2,23 1,42

Nová Ves 249039 0,5 11 1,78 1,96 2,54 2,72 2,25

Ostrava - Jih 11871025 23,9 458 1,42 1,58 1,77 1,49 1,57

Petřkovice 181665 0,4 22 1,47 1,63 1,68 1,10 1,47

Plesná 133883 0,3 15 1,35 1,50 1,73 1,61 1,55

Polanka nad Odrou 242682 0,5 30 1,60 1,69 2,08 1,72 1,77

Poruba 11688553 23,5 279 1,31 1,61 1,94 1,33 1,55

Proskovice 63794 0,1 16 1,61 1,41 1,83 1,00 1,46

Pustkovec 17351 0,0 9 1,51 2,03 2,00 1,42 1,74

Radvanice Bartovice 723516 1,5 63 1,40 1,43 1,68 1,46 1,49

Slezská Ostrava 7984621 16,1 409 1,57 1,70 1,90 1,62 1,70

Stará Bělá 182985 0,4 27 1,46 1,60 1,61 1,49 1,54

Svinov 708006 1,4 69 1,44 1,66 1,80 1,30 1,55

Třebovice 253444 0,5 31 1,65 1,68 2,12 1,07 1,63

Vítkovice 1486572 3,0 89 1,57 1,75 1,72 1,78 1,71

Celkový součet / průměr 49644787 100 2275 1,45 1,61 1,88 1,48 1,61

vybavenost
průměrný 

koef.

Celkem zeleně
Městský obvod

druhové 

sloţení

prostorová 

struktura

zdravotní 

stav

 
Pozn.:  Dixonův test extrémních odchylek odhalil odlehlé hodnoty (zvýrazněno oranžově v maximech a 

zeleně v minimech) 

Městský obvod Nová Ves vykazuje jak výrazné zhoršení v oblasti funkčnosti 
ploch zeleně, tak i jeho koeficient stability dosahuje zcela nejhorší hodnoty 2,25. 
Rovněţ u dílčích kritérií „zdravotní stav“ a „vybavenost“ vykazuje špatnou úroveň 
jako extrémní odchylku v maximech Dixonova testu odlehlých hodnot. Negativním 
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hodnocením celkově i u kritérií „druhové sloţení“ a „prostorová struktura“ disponuje  
i městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Nejlepšího koeficientu stability 1,32 
resp. 1,33 získaly ve sledovaném období městské obvody Hrabová a Martinov.  

Souhrnné zhodnocení koeficientu stability ploch zeleně na úrovni městských 
obvodů v rozmezí let 2001 a 2011 

Mezi léty 2001 a 2011 prodělal jak koeficient stability, tak i všechna dílčí kritéria 
koeficientu stability ploch zeleně v městských obvodech mírného zlepšení. 

Ve sledovaném období disponují lepší hodnotou průměrného koeficientu 
stability městské obvody s menší výměrou základních ploch zeleně. Pozitivní 
hodnotu koeficientu stability v obou letech vykazuje obvod Martinov. Obvod, jehoţ 
koeficient stability dlouhodobě nabývá negativních hodnot jsou Mariánské Hory a 
Hulváky. 

Největšího zlepšení koeficientu stability dosáhl mětský obvod Hrabová, kdy  
v roce 2001 činila jeho hodnota 1,96 a v roce 2011 jiţ 1,32. Opačný trend nastal  
u obvodu Nová Ves, kde z průměrné hodnoty 1,78 v roce 2001 nabyl zcela 
nejhoršího koeficientu 2,25 v roce 2011. Z hlediska koeficientu stability ploch zeleně 
by se mětskému obvodu Nová Ves v následujících letech měla věnovat zvýšená 
pozornost.     

6.3.2.2. Koeficient stability funkčních typů zeleně 

Úroveň stability ploch zeleně vykazuje z hlediska dílčích kritérií hodnocení funkčnosti 
základních ploch zeleně odlišnosti v rámci srovnání mezi jednotlivými funkčními typy. 

Koeficient stability funkčních typů zeleně v roce 2001  

tabulka 8 Tabulka dílčích kritérií hodnocení funkčnosti základních ploch zeleně na úrovni funkčních 
typů v roce 2001(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra podíl ploch

zkr. m
2 % ks

Park P 1323536 5,2 49 1,13 1,19 1,64 2,28 1,56

Parkově upravené plochy U 1931962 7,5 451 1,34 1,57 1,94 2,29 1,79

Stabilizační vegetace svahů S 130867 0,5 41 1,55 1,17 2,25 1,00 1,49

Zeleň rekreační R 598544 2,3 23 1,51 1,48 2,19 2,29 1,87

Nábřeţí N 65549 0,3 6 1,48 1,20 2,06 2,79 1,88

Hřbitovy H 506423 2,0 24 1,09 1,65 2,00 2,32 1,77

Ostatní zeleň O 1996303 7,8 360 1,98 2,53 2,68 2,65 2,46

Ochranná zeleň T 487952 1,9 72 1,17 1,63 2,19 1,84 1,71

Zeleň obytných souborů ZB 7859304 30,7 312 1,30 1,59 1,91 2,16 1,74

Zeleň občanské vybavenosti ZC 2322417 9,1 389 1,47 1,70 2,02 1,79 1,75

Zeleň dopravních staveb ZD 4514891 17,6 505 1,56 1,76 2,02 1,30 1,66

Zeleň školních a kulturních zařízení ZK 1608375 6,3 322 1,47 1,72 1,82 1,88 1,72

Zeleň sportovních areálů ZS 1270796 5,0 107 1,53 1,46 2,13 1,54 1,67

Zeleň vodoteči a vodních ploch ZV 422952 1,7 51 1,33 ; 2,22 2,49 2,01

Zeleň zdravotnických zařízení ZZ 578602 2,3 19 1,09 1,11 1,75 1,58 1,38

25618473 100 2731 1,40 1,55 2,05 2,01 1,76

název

Z
e
le

ň
 v

e
 v

e
d
le

jš
í 
f-

c
i

Celkový součet / průměr

Celkem zeleně
Funkční typ

Z
e
le

ň
 v

 h
la

v
n
í 
f-

c
i

druhové 

sloţení

prostorová 

struktura

zdravotní 

stav
vybavenost

průměrný 

koef.

 
Pozn.:  Dixonův test extrémních odchylek odhalil odlehlé hodnoty (zvýrazněno oranžově v maximech a 

zeleně v minimech) 

Zeleň ve vedlejší funkci dosahuje v roce 2001 příznivější hodnotu průměrného 
koeficientu stability neţ zeleně v hlavní funkci (koeficient stability 1,68 u zeleně  
ve vedlejší funkci a 1,82 u zeleně v hlavní funkci). Funkční typ „ostatní zeleň“ 
dosahuje jak nejhorší hodnotu koeficientu stability 2,46, tak i u jednotlivých kritérií 
vykazuje velice špatnou úroveň jako extrémní odchylku v maximech Dixonova testu 



 

 34 

odlehlých hodnot (viz tabulka 8). Tímto se potvrdil i rozvojový charakter tohoto 
funkčního typu. Nejlepšího hodnocení koeficientu stability 1,38 dosáhl funkční typ 
„zeleň zdravotnických zařízení“. „Stabilizační vegetace svahů“ dosáhla překvapivě 
rovněţ příznivé úrovně stability ploch zeleně. Všeobecně se dá konstatovat,  
ţe u dílčích kritérií hodnocení „zdravotní stav“ a „vybavenost“ vykazují funkční typy 
zeleně horší úrovně.  

Koeficient stability funkčních typů zeleně pro rok 2011 

Funkční typy zeleně v hlavní funkci disponují příznivější hodnotu průměrného 
koeficientu stability neţ u zeleně ve vedlejší funkci (koeficient stability 1,48 u zeleně  
v hlavní funkci a 1,62 u zeleně ve vedlejší funkci). Zcela nejhorší hodnotou 
koeficientu stability 1,83 a dílčích kritérií „druhové sloţení“ a „prostorová struktura“ 
jako extrémní odchylku v maximech Dixonova testu odlehlých hodnot disponuje 
stejně jako v roce 2001 funkční typ „ostatní zeleň“ (viz tabulka 9). Nejlepší hodnotu 
koeficientu stability 1,06 vykazuje funkční typ „hřbitovy“. V rámci komplexního 
hodnocení dílčích kritérií koeficientu stability dosahují pozitivní úrovně průměrné 
hodnoty kritérií „druhové sloţení“ a „vybavenost“.  

tabulka 9 Tabulka dílčích kritérií hodnocení funkčnosti základních ploch zeleně na úrovni funkčních 
typů v roce 2011(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra podíl ploch

zkr. m
2 % ks

Park P 4737092 9,5 50 1,07 1,30 1,95 1,24 1,39

Parkově upravené plochy U 5506491 11,1 407 1,54 1,67 1,84 1,53 1,65

Stabilizační vegetace svahů S 515958 1,0 29 1,22 1,39 1,85 1,00 1,37

Zeleň rekreační R 1728187 3,5 18 1,36 1,66 1,93 1,70 1,66

Nábřeţí N 151372 0,3 7 1,70 1,00 1,82 1,00 1,38

Hřbitovy H 897958 1,8 18 1,03 1,07 1,13 1,01 1,06

Ostatní zeleň O 5178556 10,4 218 1,90 1,97 1,86 1,59 1,83

Ochranná zeleň T 1657408 3,3 64 1,46 1,59 1,97 1,02 1,51

zeleň obytných souborů ZB 16052345 32,3 303 1,38 1,61 1,99 1,50 1,62

Zeleň občanské vybavenosti ZC 1811483 3,6 267 1,71 1,79 1,65 1,69 1,71

Zeleň dopravních staveb ZD 8232517 16,6 598 1,52 1,69 1,86 1,36 1,61

Zeleň školních a kulturních zařízení ZK 1921077 3,9 197 1,35 1,53 1,64 1,63 1,54

Zeleň sportovních areálů ZS 755440 1,5 56 1,47 1,63 1,68 1,80 1,65

Zeleň vodoteči a vodních ploch ZV 443709 0,9 30 1,23 1,87 1,90 2,00 1,75

Zeleň zdravotnických zařízení ZZ 55194 0,1 13 1,30 1,24 1,98 1,43 1,49

49644787 100 2275 1,45 1,63 1,88 1,48 1,61
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Celkový součet / průměr

Celkem zeleně
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druhové 

sloţení

prostorová 

struktura

zdravotní 

stav
vybavenost

průměrný 

koef.

Funkční typ

název

 
Pozn.:  Dixonův test extrémních odchylek odhalil odlehlé hodnoty (zvýrazněno oranžově v maximech a 

zeleně v minimech) 

Souhrnné zhodnocení koeficientu stability funkčních typů zeleně v rozmezí let 
2001 a 2011 

U koeficientu stability a všech jeho dílčích kritérií došlo u funkčních typů zeleně 
v období let 2001 a 2011 k mírnému zlepšení. Souhrně se průměrná hodnota 
koeficientu stability funkčních ploch zeleně zlepšila z hodnoty 1,75 v roce 2001 na 
1,61  v rorce 2011. 

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji koeficientu stability jak  
u zeleně v hlavní funkci, tak i u zeleně ve vedlejší funkci. Ovšem u zeleně v hlavní 
funkci  je příznivější vývoj koeficientu stability mnohem markantnější (z hodnoty 1,82 
v roce 2001 na 1,42 v roce 2011). Dobrou úroveň koeficientu stability vykazuje 
dlouhodobě funkční typ  „zeleň zdravotnických zařízení“ a „stabilizační vegetace 
svahů“. „Ostatní zeleň“ představuje funkční typ, jehoţ plochy zeleně dosáhly jak 
v roce 2001, tak i 2011 nejhorší úrovně koeficientu stability. U funkčního typu 
„hřbitovy“ došlo k největšímu zlepšení koeficientu stability, kdy v roce 2001 činila jeho 
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hodnota 1,77 a v roce 2011 jiţ 1,06. Opačný trend nastal pouze u jednoho funkčního 
typu, kterým je „zeleň zdravotnických zařízení“. 

Ze souboru hodnocených kritérií koeficientu stability dosahuje „zdravotní stav“ 
nejhorších průměrných hodnot a proto je vhodné se v budoucnu na toto kritérium 
zaměřit. Pozitivně lze hodnotit vhodnost druhového sloţení vegetačních prvků, kdy 
kritérium „druhové sloţení“ nabývá v obou sledovaných létech nejlepších průměrných 
hodnot. 

6.3.2.3. Závislost dílčích kritérií koeficientu stability 

Test Spearmennova koeficientu korelace 10  našel mezi určitými dílčími kritérii jak 
v letech 2001, tak i 2011 závislost a potvrdil hypotézu o moţné vzájemné lineární 
závislosti. Z obou sledovaných období lze konstatovat závislost mezi dilčími kritérii: 
„prostorová struktura“ a „druhové sloţení“.  

Další analýzy se pokouší nalézt změny poměru mezi dílčími kritérii koeficientu 
stability i na úrovni městských obvodů za posledních deset let. Wilcoxonův (Mann-
Whitneyův) párový test11 neprokázal u ţádného mětského obvodu změny poměru 
mezi jednotlivými dílčími kritérii (viz tabulka 10). Pouze t-test12 prokázal u dat kritérií 
koeficientu stability významné rozdíly těchto dat mezi léty 2001 a 2011 u šesti 
městských obvodů. Jedná se zejména o obvody, u kterých v průběhu let došlo ke 
změnám dílčích hodnot kritérií koeficientu stability na úrovni extrémních odchylek. 

tabulka 10 Tabulka závislosti poměru mezi dílčími kritérií hodnocení údržby a vybavenosti 
základních ploch zeleně na úrovni městských obvodů v období 2001-2011 (zdroj: SMO, 
vlastní výpočty),(výstup: Disparitér) 

t-test

počet T Z p-hodn. p-hodn.

Hošťálkovice 4 0,00 1,83 0,07 0,093

Hrabová 4 0,00 1,83 0,07 0,005

Krásné Pole 4 2,00 1,10 0,27 0,226

Lhotka 4 0,00 1,83 0,07 0,064

Mariánské Hory a Hulváky 4 1,00 1,46 0,14 0,224

Martinov 4 3,00 0,73 0,47 0,273

Michálkovice 4 0,00 1,83 0,07 0,049

Moravská Ostrava a Přívoz 4 4,00 0,37 0,72 0,861

Nová Bělá 4 4,00 0,37 0,72 0,645

Nová Ves 4 0,00 1,83 0,07 0,003

Ostrava - Jih 4 1,00 1,46 0,14 0,197

Petřkovice 4 0,00 1,83 0,07 0,025

Plesná 4 0,00 1,83 0,07 0,160

Polanka nad Odrou 4 4,00 0,37 0,72 0,672

Poruba 4 1,00 1,46 0,14 0,341

Proskovice 4 2,00 1,10 0,27 0,214

Pustkovec 4 3,00 0,73 0,47 0,590

Radvanice Bartovice 4 0,00 1,83 0,07 0,020

Slezská Ostrava 4 1,00 1,46 0,14 0,175

Stará Bělá 4 4,00 0,37 0,72 0,867

Svinov 4 1,00 1,46 0,14 0,153

Třebovice 4 5,00 0,00 1,00 1,000

Vítkovice 3 1,50 0,80 0,42 0,566

Mann-Whitney / Wilcoxonův test
Městský obvod

 

Pozn.:  Zeleně zvýrazněné pole městských obvodů u t-testu označují rozdíly mezi sledovanými lety 2001 a 
2011. Označené testy jsou významné na hladině p <0,05000 

 

                                                 
10

 Test Spearmennova koeficientu korelace je podrobně popsán v kap 4.2.3.4. na str 15. 
11

 Wilcoxonův (Mann-Whitneyův) párový test je popsán v kap. 4.2.3.2. na str. 14. 
12

 T-test je popsán v kap. 4.2.3.1. na str. 14. 
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6.3.3. Shrnutí a doporučení kapitoly 6.3  

V městských obvodech došlo ve sledovaném období 2001 a 2011 k výraznému 
pokroku z hlediska funkčnosti ploch zeleně. Došlo k nárůstu stabilních ploch na 81 % 
celkové výměry.  

Stabilněji se v obou sledovaných obdobích jeví městské obvody s obvody 
s menší výměrou základních ploch zeleně. Vysokou stabilitu z hlediska časového 
období vykazuje obvod Lhotka, naopak plochy zeleně v Pustkovci nejsou 
dlouhodobě zcela funkční. Základním plochám zeleně v obvodě Nová Ves by se tedy 
měla v následujících letech věnovat zvýšená pozornost, neboť ve sledovaném 
období vykázaly největší pokles stability (pouhých 17 % v roce 2011). Vyšší úroveň 
stability mají funkční typy „hřbitovy“ a „zeleň zdravotnických zařízení“. Diametrálně 
odlišné hodnoty dosahuje dlouhodobě „ostatní zeleň“, které by se mělo 
v nadcházejících létech věnovat vyšší péče o stabilitu ploch. 

Nutno rovněţ zmínit, ţe při součtu čtyř nejstabilnějších obvodů s vyšší 
základní výměrou zeleně, a to Moravskou Ostravou a Přívozem, Ostravou-Jih, 
Porubou a Vítkovicemi, které představují v roce 2011 cca 70 % veškerých výměr 
základních ploch zeleně na území města Ostravy, bychom získali stabilitu okolo  
83,8 %. 

Hodnota koeficientu stability ploch zeleně včetně všech jeho dílčích kritérií 
doznala v posuzovaném období mírného zlepšení. Souhrně se průměrná hodnota 
zlepšila z 1,75 v roce 2001 na 1,61 v rorce 2011. Nárůsty stability vykazují jak  
u zeleně v hlavní funkci, tak i u zeleně ve vedlejší funkci, u které je nárůst celkové 
stability ploch mnohem markantnější. 

Městské obvody disponující menší výměrou základních ploch zeleně a 
dosahují v obou sledovaných letech příznivějších hodnot průměrného koeficientu 
stability. Dlouhodobě vykazují obvody Hrabová a Martinov pozitivní úrovně 
koeficientu stability ploch zeleně. Naopak by se plochám zeleně v městských 
obvodech Mariánské Hory, Hulváky a Nová Ves měla v následujících letech věnovat 
zvýšená pozornost z hlediska funkčnosti. Na úrovni funkčních typů dosahují 
z hlediska časového období dobré úrovně koeficient stability „zeleň zdravotnických 
zařízení“, „stabilizační vegetace svahů“ a v roce 2011 i „hřbitovy“. Funkční typ 
„ostatní zeleň“ dosáhl zcela naopak nejhorší úrovně.  

Ze souboru hodnocených kritérií koeficientu stability dosahuje „zdravotní stav“ 
nejhorších průměrných hodnot a proto je vhodné se na toto kritérium zaměřit. 
Pozitivně lze hodnotit vhodnost druhového sloţení vegetačních prvků, kdy kritérium 
„druhové sloţení“ nabývá v obou sledovaných létech nejlepších průměrných hodnot. 

Vysoké hodnoty kritéria „druhové sloţení“ zejména u funkčního typu „ostatní 
plochy“ a „zeleň občanského vybavení“ je vhodné zohlednit v rozvojových 
programech. U kritéria „prostorová struktura“ nabývá negativních hodnot funkční typ 
„ostatní plochy“, čímţ potvrzuje svůj rozvojový charakter. Významně vysoké hodnoty 
kritéria „zdravotní stav“ u funkčního typu „park“ představují významné riziko, které je 
nutné realizací souboru pěstebních opatření u tohoto nejvýznamnějšího funkčního 
typu odstranit. Ostatní funkční typy je vhodné stabilizovat postupným souborem 
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pěstebních opatření. Nedostatky u kritéria „vybavenost“ je vhodné u potřebných 
funkčních typů odstranit zlepšením vybavenosti a doplňků daných ploch.  

Testem lineární závislosti byla nalezena mezi dílčími kritérii hodnocení 
koeficientu stability – „prostorová struktura“ a „druhové sloţení“ - v obou sledovaných 
obdobích vzájemná závislost. Ovšem závislot poměru mezi jednotlivými dílčími kritérii 
hodnocení koeficientu stability se nepodařilo prokázat. T-test následně u šesti 
městských obvodů odhalil v rozmezí let 2001 a 2011 změnu dílčích hodnot kritérií 
koeficientu stability. 

6.4. Údrţba a vybavenost ploch zeleně 

Cílem je analyzovat současný stav dosahované péče o skladebné prvky systému 
zeleně a jejich vybavenosti.[25] 

6.4.1. Intenzitní třídy údrţby ploch zeleně 

Kvalita ploch zeleně závisí na rozsahu péče o převaţující vegetační prvky. Kaţdá 
intenzitní třída údrţby konkrétního prvku je pak definována souborem pracovních 
operací a četností jejich opakování.  

6.4.1.1. Intenzitní třídy údrţby ploch zeleně v městských obvodech 

Sleduje rozsah realizované úrovně údrţby základních ploch zeleně a jejich změny na 
úrovni jednotlivých městských obvodů v roce 2001 a 2011. 

Intenzitní třídy údrţovací péče ploch zeleně v městských obvodech v roce 2001 

Celkové hodnocení rozsahu péče o plochy zeleně v městských obvodech lze 
hodnotit jako relativně nepříznivé, neboť 16,8 % z výměry všech základních ploch 
zeleně města Ostravy není zařazeno do ţádné z intenzitních tříd udrţovací péče (viz 
tabulka 11).  

Ploch zeleně s největšími nároky na údrţbu, tedy náleţící do I. Intenzitní třídy, 
je na celém území Ostravy pohých 3,5 % z celkové výměry všech ploch zeleně). Tyto 
nejintenzívněji udrţované plochy se nacházejí především v městkých obvodech 
s nejvyšší hustotou zalidnění.  

Asi 3/5 celkové rozlohy zeleně v Ostravě spadá do II. intenzitní třídy. Jedná se 
o plochy středně náročné na údrţbu. V rámci jednotlivých obvodů je tato třída 
v závislosti na velikosti obvodu (tedy i ploch zeleně) rovnoměrně zastoupená.   

V roce 2001 bylo nenáročných ploch na údrţbu okolo 21,3 % z výměry všech 
ploch zeleně.  

Největším problémem je chybějící zatřídění ploch zeleně do intenzitních tříd 
udrţovací péče a tedy i nejasný způsob péče o tyto plochy. Nejzřetelněji jsou tímto 
nedostatkem dotčeny obvody Nová Ves, Hošťálkovice, Krásné Pole a Proskovice.   
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tabulka 11 Zastoupení tříd intenzity ploch zeleně v městských obvodech pro rok 2001 (zdroj: SMO, 
vlastní výpočty) ,(výstup: MS Excel) 

výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch

m
2 ks m

2 ks m
2 ks m

2 ks m
2 ks

Hošťálkovice 29974 4 1806 1 25368 17 859 1 58007 23

Hrabová 154091 12 0 0 150449 25 216619 22 521159 59

Krásné Pole 31611 6 0 0 27189 27 6235 3 65035 36

Lhotka 12006 6 0 0 17035 6 2121 2 31162 14

Mariánské Hory a Hutváky 71611 32 0 0 460698 97 308754 46 841063 175

Martinov 13014 6 0 0 83968 17 21457 5 118439 28

Michálkovice 46985 8 0 0 115243 26 119263 35 281491 69

Moravská Ostrava a Přívoz 304742 59 450224 21 2246390 261 441953 59 3443309 400

Nová Bělá 3267 3 0 0 38674 15 28539 5 70480 23

Nová Ves 287206 14 0 0 74746 16 166442 16 528394 46

Ostrava - Jih 998691 133 58519 5 4694443 268 725985 42 6477638 448

Petřkovice 113930 9 0 0 53282 20 126763 11 293975 40

Plesná 20394 4 0 0 64403 25 32336 7 117133 36

Polanka nad Odrou 30062 6 0 0 122417 35 50358 5 202837 46

Poruba 879557 87 302383 8 3777308 165 381036 30 5340284 290

Proskovice 10894 6 205 1 13497 10 0 0 24596 17

Pustkovec 39073 6 0 0 133138 20 164 1 172375 27

Radvanice a Bartovice 72682 11 2088 1 371938 65 310354 34 757062 111

Slezská Ostrava 572558 86 21872 1 1629717 240 1769891 193 3994038 520

Stará Bělá 75114 8 859 2 45172 15 44193 18 165338 43

Svinov 182524 26 0 0 287388 34 335706 29 805618 89

Třebovice 22694 3 0 0 86855 22 113507 30 223056 55

Vítkovice 341755 35 57802 3 437578 70 248849 28 1085984 136

Celkový součet 4314435 570 895758 43 14956896 1496 5451384 622 25618473 2731

Městský obvod

Celkem
Nehodnoceno I.IT II.IT III.IT Celkem zeleně

 

Intenzitní třídy údrţovací péče ploch zeleně v městských obvodech v roce 2011 

Rozsah péče o plochy zeleně v městských obvodech lze celkově hodnotit jako 
relativně příznivou, neboť všechny základních plochy zeleně náleţí do jedné  
z intenzitních tříd udrţovací péče a současně jsou třídy intenzity v závislosti  
na intenzitě vyuţití jednotlivých obvodů rovnoměrně zastoupeny (viz tabulka 12). 

tabulka 12 Zastoupení tříd intenzity ploch zeleně v městských obvodech pro rok 2011 (zdroj: SMO, 
vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch

m
2 ks m

2 ks m
2 ks m

2 ks m
2 ks

Hošťálkovice 0 0 1250 1 136281 20 14806 4 152337 25

Hrabová 0 0 813 1 532349 24 37219 3 570381 28

Krásné Pole 0 0 1184 1 48841 13 3537 3 53562 17

Lhotka 0 0 0 0 93231 12 10315 5 103546 17

Mariánské Hory a Hutváky 0 0 3123 1 1312681 135 952720 37 2268524 173

Martinov 0 0 407 2 81234 14 4517 1 86158 17

Michálkovice 0 0 0 0 385906 25 46591 13 432497 38

Moravská Ostrava a Přívoz 0 0 1892545 19 6599785 315 1147104 75 9639434 409

Nová Bělá 0 0 6275 1 525941 19 18996 3 551212 23

Nová Ves 0 0 0 0 233726 9 15313 2 249039 11

Ostrava - Jih 0 0 78472 10 10650518 417 1142035 31 11871025 458

Petřkovice 0 0 5761 1 112051 19 63853 2 181665 22

Plesná 0 0 29502 2 78421 10 25960 3 133883 15

Polanka nad Odrou 0 0 0 0 218420 24 24262 6 242682 30

Poruba 0 0 700626 7 10406675 250 581252 22 11688553 279

Proskovice 0 0 0 0 63794 16 0 0 63794 16

Pustkovec 0 0 0 0 17351 9 0 0 17351 9

Radvanice a Bartovice 0 0 3990 1 645978 50 73548 12 723516 63

Slezská Ostrava 0 0 833817 4 4575736 272 2575068 133 7984621 409

Stará Bělá 0 0 0 0 146192 22 36793 5 182985 27

Svinov 0 0 94110 1 580239 59 33657 9 708006 69

Třebovice 0 0 2993 1 147240 19 103211 11 253444 31

Vítkovice 0 0 166328 1 1088473 71 231771 17 1486572 89

Celkový součet 0 0 3821196 54 38681063 1824 7142528 397 49644787 2275

Celkem
Nehodnoceno I.IT II.IT III.IT Celkem zeleně

Městský obvod
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Plochy zeleně s nejvyšší intenzitou třídy údrţby představují cca 7,7 % 
z celkové výměry všech ploch zeleně. Tyto nejintenzívněji udrţované plochy  
se nacházejí stejně jako v roce 2001 především v městkých obvodech s nejvyšší 
intenzitou vyuţití území u významných objektů a na náměstích. Jedná se zejména  
o obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba a Slezská Ostrava.   

Nejvíce ploch zeleně jak z hlediska plošné výměry, tak i počtem ploch spadá 
do II. intenzitní třídy. Výměra 38,8 km2 zeleně představuje asi 3/4 celkové rozlohy 
zeleně v Ostravy.  Největší výměra těchto ploch zeleně středně náročná na údrţbu 
se nachází v městských obvodech Ostrava-Jih (10,7 km2) a Poruba (10,4 km2). Je to 
dáno rozlohou a charakterem těchto městských obvodů (vysokokapacitní centra 
bydlení - sídlištní zeleň).   

III. intenzitní třídy údrţby zaujímá výměru 7,1 km2, coţ z celkové rozlohy  
ploch zeleně činí cca 14%. Vysoký podíl zaujímá v této kategorii městský obvod 
Slezská Ostava s výměrou 2,6 km2 zeleně (36 % z celkové rozlohy této kategorie). 

Souhrnné zhodnocení intenzitních tříd údrţby ploch zeleně na úrovni 
městských obvodů v rozmezí let 2001 a 2011 

V městských obvodech došlo ve sledovaném období 2001 a 2011 k výraznému 
pokroku v péči o plochy zeleně. Velmi pozitivně je hodnocen fakt, ţe všechny 
základní plochy jsou zařazeny do jedné ze tříd intenzity údrţby a je tedy přesně 
znám způsob a rozsah péče o tyto plochy. 

Výměra nejintenzívněji udrţovaných ploch zeleně se za posledních deset let 
zvětšila cca 4,3 krát na celkovým 3,8 km2. Tato kategorie zeleně se nachází zejména 
v obvodech s vyšší intenzitou vyuţití území. Důkazem lepší péče o sídelní zeleň je  
i změna poměru mezi II. a III. intenzitní třídou, tedy plochami zeleně středně náročné 
a nenáročné na údrţbu. Výměra plochy zeleně III. intenzitní třídy se změnšila  
o cca 7 % na výměru 7,1 km2, kdeţto výměra ploch zeleně II. intenzitní třídy se 
zvětšila asi o 19, 5% na výměru 38,7 km2. 
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graf 10 Změny poměrů mezi intenzitními třídami v rozmezí let 2001 a 2011 na úrovní městských 
obvodů (zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 
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Změny poměrů mezi intentezitními třídami na úrovni jednotlivých městských 
obvodů dokládá graf 10. Z průběhu grafu je patrné, ţe u 78 % městských obvodů 
došlo k přesunu ploch z III. intenzitní třídy údrţby do II. intenzitní třídy. 
Nejmarkantnější je tento stav u městského obvodu Hrabová, Nová Ves a Martinov.  
V jediném obvodu Pustkovec nedošlo v průběhu let 2001 a 2011 ke změně poměru 
mezi intenzitními třídami.   

Poměr zastoupení intenzitních tříd údrţby zeleně v městských obvodech 
doznal za posledních deset let změn. V roce 2001 se zastoupení jednotlivých 
intenzitních tříd zdaleka nepřibliţuje optimálnímu poměru. Ovšem jiţ v roce 2011  
u pěti městských obvodů (Petřkovice, Michálkovice, Poruba, Ostava-Jih a Moravská 
Ostava a Přívoz) odpovídá poměr zastoupení ploch zeleně v jednotlivých třídách 
intenzity významu plně jejich profil.     

6.4.1.2. Intenzitní třídy údrţby funkčních typů zeleně 

Sleduje rozsah péče základních ploch zeleně a jejich změny na úrovni jednotlivých 
funkčních typů zeleně v hlavní i vedlejší funkci v roce 2001 a 2011. 

Intenzitní třídy údrţby funkčních typů zeleně v roce 2001 

Významným nedostatkem v hodnocení rozsahu péče o plochy zeleně je nezařazení 
570 základních ploch zeleně (16,8 % z výměry všech základních ploch) do ţádné  
z intenzitních tříd udrţovací péče (viz tabulka 13).  

tabulka 13 Zastoupení intenzitních tříd udržovací péče ve funkčních typech zeleně pro rok 2001 
(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch

zkr. m
2 ks m

2 ks m
2 ks m

2 ks m
2 ks

Park P 0 0 499187 10 719125 36 105224 3 1323536 49

Parkově upravené plochy U 6219 3 343135 25 1506115 393 76493 30 1931962 451

Stabilizační vegetace svahů S 4456 1 0 0 27486 12 98925 28 130867 41

Zeleň rekreační R 10972 1 0 0 411653 14 175919 8 598544 23

Nábřeţí N 0 0 0 0 65549 6 0 0 65549 6

Hřbitovy H 66212 8 0 0 440211 16 0 0 506423 24

Ostatní zeleň O 65051 19 0 0 583671 115 1347581 226 1996303 360

Ochranná zeleň T 0 0 3050 1 183893 33 301009 38 487952 72

Zeleň obytných souborů ZB 107676 30 39092 2 7488272 263 224264 17 7859304 312

Zeleň občanské vybavenosti ZC 1185854 148 7421 3 1008299 216 120843 22 2322417 389

Zeleň dopravních staveb ZD 46376 8 3873 2 1885368 297 2579274 198 4514891 505

Zeleň školních a kulturních zařízení ZK 1292954 257 0 0 315421 65 0 0 1608375 322

Zeleň sportovních areálů ZS 968212 78 0 0 272328 23 30256 6 1270796 107

Zeleň vodoteči a vodních ploch ZV 4340 1 0 0 27016 4 391596 46 422952 51

Zeleň zdravotnických zařízení ZZ 556113 16 0 0 22489 3 0 0 578602 19

4314435 570 895758 43 14956896 1496 5451384 622 25618473 2731
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Zeleň v hlavní funkci náleţící do I. intenzitní třídy má cca 16 krát větší výměru  
(0,8 km2), neţ zeleň ve vedlejší funkci (0,05 km2). U zeleně v hlavní funkci je zcela 
nevhodně zařazen do této kategorie funkční typ „ochranná zeleň“ a u zeleně 
ve vedlejší funkci to jsou funkční typy „zeleň obytných souborů“ a „zeleň dopravních 
staveb“. Naopak jsou zde nedostatečně zastoupeny plochy zeleně okolo 
významných kulturních zařízení a zdravotnických zařízení. Celková výměra všech 
ploch zeleně v této kategorii představuje asi 3,5 % z celkové výměry všech ploch 
zeleně (cca 0,9 km2). 

Kategorie ploch zeleně středně náročných na údrţbu zaujímá z celkové 
rozlohy zeleně okolo 58% (cca 14,9 km2). Z hlediska funkce převládá v II. intenzitní 
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třídě zeleň ve vedlejší funkci o 27,6 % (11,0 km2 celková výměra ploch zeleně  
ve vedlejší funcki). Dle předpokladu převládá funkční typy „zeleň obytných souborů“ 
s výměrou 7,5 km2 následovaný funkčními typy „zeleň dopravních staveb“ (1,9 km2), 
„parkově upravené plochy“ a „zeleň občanské vybavenosti“ .   

Zeleň ploch nenáročných na údrţbu má výměru 5,5 km2 (21,2 % z výměry 
všech ploch zeleně). Zeleně v hlavní funkci se rozprostírájí na ploše okolo 2,1 km2 a 
zeleně ve vedlejší funkci 3,3 km2. Největšími podíly na III. intenzitní třídě údrţby 
participují funkční typy „zeleň dopravních staveb“ a „ostatní zeleň .   

Nejvýznamnějším nedostatkem je nejasný způsob péče o plochy zeleně,  
u kterých chybí zatřídění do intenzitních tříd udrţovací péče. Nejzřetelněji je tímto 
nedostkem dotčena zeleň ve vedlejší funkci, a to především funkční typ „zeleň 
školních a kulturních zařízení“ a „zeleň občanské vybavenosti“ .   

Intenzitní třídy údrţby funkčních typů zeleně v roce 2011 

Hodnocení rozsahu péče o plochy zeleně v roce 2011 lze hodnotit jako relativně 
příznivé, neboť všechny základní plochy jsou zařazeny do intenzitních tříd udrţovací 
péče a zároveň jsou participovány dle významu jednotlivých funkčních typů  
(viz tabulka 14).  

tabulka 14 Zastoupení intenzitních tříd udržovací péče ve funkčních typech zeleně pro rok 2011 
(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch výměra ploch

název m
2 ks m

2 ks m
2 ks m

2 ks m
2 ks

Park P 0 0 2134191 10 2429903 37 172998 3 4737092 50

Parkově upravené plochy U 0 0 830126 30 4086254 338 590111 39 5506491 407

Stabilizační vegetace svahů S 0 0 0 0 111729 9 404229 20 515958 29

Zeleň rekreační R 0 0 182 1 1277010 10 450995 7 1728187 18

Nábřeţí N 0 0 44776 5 106596 2 0 0 151372 7

Hřbitovy H 0 0 781727 2 115658 15 573 1 897958 18

Ostatní zeleň O 0 0 0 0 2211212 78 2967344 140 5178556 218

Ochranná zeleň T 0 0 0 0 847358 34 810050 30 1657408 64

Zeleň obytných souborů ZB 0 0 0 0 15771517 287 280828 16 16052345 303

Zeleň občanské vybavenosti ZC 0 0 0 0 1553026 237 258457 30 1811483 267

Zeleň dopravních staveb ZD 0 0 0 0 7441525 520 790992 78 8232517 598

Zeleň školních a kulturních zařízení ZK 0 0 0 0 1795541 186 125536 11 1921077 197

Zeleň sportovních areálů ZS 0 0 0 0 660521 48 94919 8 755440 56

Zeleň vodoteči a vodních ploch ZV 0 0 0 0 248213 16 195496 14 443709 30

Zeleň zdravotnických zařízení ZZ 0 0 30194 6 25000 7 0 0 55194 13

0 0 3821196 54 38681063 1824 7142528 397 49644787 2275Celkový součet
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Nejintenzivněji udrţované plochy zeleně tvoří zejména zeleň v hlavní funkci 
s výměrou 3,8 km2. Celková výměra všech ploch zeleně v této kategorii představuje  
cca 7,8 % z celkové výměry všech ploch zeleně (cca 3,8 km2). Dominantním 
funkčním typem je dle předpokladu v této třídě „park“ s výměrou 2,1 km2 následován 
„parkově upravené pochy“ s 0,8 km2. V tomto sledovaném období se nově v nejvyšší 
třídě úrţby ploch zeleně objevuje funkční typ „nábřeţí“, který v městských obvodech 
Slezská Ostrava a Moravská Ostrava a Přívoz představuje významné komunikační a 
rekreačně-sportovní prostředí. Plochy zeleně okolo významných kulturních zařízení, 
které mají za úkol podtrhnout důleţitost nejvýznamnějších kulturních objektů, 
bohuţel nejsou i v  tomto sledovaném období v této intenzitní třídě údrţby zeleně 
zastoupeny.  

Kategorie ploch zeleně středně náročných na údrţbu zaujímá z celkové 
rozlohy zeleně okolo 78% (cca 38,7 km2). Z hlediska funkce převládá v II. intenzitní 
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třídě zeleň ve vedlejší funkci o 59,3 % (27,5 km2 celková výměra ploch zeleně  
ve vedlejší funcki). Dle charakteru kategorie převládá funkční typ „zeleň obytných 
souborů“ s výměrou 15,8 km2 následovaný funkčními typy „zeleň dopravních staveb“ 
a „parkově upravené plochy“.   

Plochy zeleně III. intenzitní třídy zaujímají rozlohu 7,1km2 (14,4 % z výměry 
všech ploch zeleně). Zeleně v hlavní funkci se rozprostírájí na ploše okolo 5,4 km2 a 
zeleně ve vedlejší funkci 1,7 km2. Hodnotu nejvyšších podílů dosahují u ploch zeleně 
nenáročných na údrţbu funkční typy „ostatní zeleň“, „ochranná zeleň“ a „zeleň 
dopravních staveb“.   

Souhrnné zhodnocení intenzitních tříd údrţby funkčních typů zeleně v rozmezí 
let 2001 a 2011 

Udrţovací péče o funkční typy zeleně se v Ostravě vyvíjí pozitivím směrem. 
Důkazem je jejich zatřídění do intenzitních tříd udrţovací péče a zároveň jsou 
participovány v těchto třídách dle významu jednotlivých funkčních typů.  

Výměra nejintenzivněji udrţovaných ploch zeleně se zvětšila 4,3 krát. Rozsah 
ploch s největšími nároky na údrţbu je relativně dostačující.  

Příznivě lze hodnotit i nárůst výměry typických funkčních prvků v jednotlivých 
třídách údrţovací péče: u nejintenzívněji udrţovaných ploch zeleně se zvýšila 
rozloha funkčního typu „park“ o 76 % na celkovou výměru 2,1 km2, u zeleně středně 
náročné na údrţbu se zvýšila rozloha funkční typ „zeleň obytných souborů“  
o 52 % na celkovou výměru 15,8 km2 a u zeleně nenáročné na údrţbu se zvýšila 
rozloha funkční typ „ostatní zeleň“ o 54 % na celkovou výměru 3,0 km2. 
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graf 11 Změny poměrů mezi intenzitními třídami funkčních typů zeleně v rozmezí let 2001 a 2011 
(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel) 

. Z průběhu grafu je patrné, ţe u osmi funkčních typů dochází k přesunu ploch 
zeleně do vyšších tříd intenzity údrţby (viz graf 11). U funkčních typů zeleně „park“, 
„nábřeţí“, „hřbitoy“ a „zeleň zdravotnických zařízení“ došlo ke změně rozsahu 
poskytované péče z II. intenzitní třídy na I. intenzitní třídu. I ostatní funkční typy 
vykázaly změny, které odpovídají jejich charakteru. Tento fakt dokládají jak lepšící se 
systém správy, tak i způsob péče o plochy zeleně na území města Ostravy.   
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6.4.2. Koeficient údrţby a vybavenosti ploch zeleně 

Základní plochy byly tedy hodnoceny z hlediska pěstebního stavu vegetačních prvků 
(porost dřevin, skupiny stromů, solitéry, keře, ruderální plochy, květiny a trávníky), 
technického stavu vybraných technických prvků (čistota ploch, kvalita povrchů, 
vybavenost) a stávajícího reţimu uplatňované péče.  

6.4.2.1. Koeficient údrţby a vybavenosti ploch zeleně v městských obvodech 

Úroveň údrţby a vybavenbosti ploch zeleně vykazuje z hlediska dílčích kritérií 
hodnocení péče o základní plochy zeleně odlišnosti v rámci srovnání mezi 
jednotlivými městskými obvody. 

Koeficient údrţby a vybavenosti ploch zeleně v městských obvodech 
v roce 2001 

Průměrná hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně na úrovni 
městských obvodů je 1,93 (viz tabulka 15). Zcela nejhorší hodnoty dosáhl městský 
obvod Vítkovice, který zároveň u dílčího hodnocení „květinové záhony“ vykazuje 
špatnou úroveň jako extrémní odchylku v maximech Dixonova testu odlehlých 
hodnot13. Problémovým z hlediska péče o plochy zeleně je i obvod Petřkovice, neboť 
u pěti kritérií dosáhl extrémních negativních hodnot. Nejlepšího hodnocení 
koeficientu údrţby a vybavenosti 1,54 vykazují ve sledovaném období Proskovice.  

tabulka 15 Tabulka dílčích kritérií hodnocení péče o základní plochy zeleně na úrovni městských 
obvodů v roce 2001(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel)  

výměra podíl ploch

m
2 % ks

Hošťálkovice 58007 0,2 23 1,76 1,43 1,15 0,00 1,84 2,56 1,99 2,00 0,00 1,98 2,50 1,91

Hrabová 521159 2,0 59 1,56 1,91 1,99 2,25 1,99 1,84 1,54 2,00 1,77 1,73 2,52 1,92

Krásné Pole 65035 0,3 36 1,57 1,33 1,39 0,00 1,78 1,66 1,80 1,60 1,00 2,17 2,20 1,65

Lhotka 31162 0,1 14 1,88 1,02 1,02 2,00 1,90 1,61 1,95 0,00 0,00 2,08 2,19 1,74

Mariánské Hory a Hulváky 841063 3,3 175 2,32 2,04 1,70 2,39 2,06 1,66 1,88 2,50 1,55 1,99 2,57 2,06

Martinov 118439 0,5 28 1,13 1,29 1,49 2,00 1,78 1,65 1,55 0,00 0,00 1,45 2,24 1,62

Michálkovice 281491 1,1 69 1,95 1,42 1,98 2,61 1,90 1,62 2,31 0,00 2,00 2,48 2,79 2,11

Moravská Ostrava a Přívoz 3443309 13,4 400 1,90 1,60 1,57 2,53 1,61 1,38 1,95 1,00 1,64 1,54 2,30 1,73

Nová Bělá 77537 0,3 24 1,49 1,31 1,93 0,00 1,75 1,81 1,72 1,00 0,00 1,95 2,15 1,68

Nová Ves 725033 2,8 56 1,74 1,68 1,94 2,40 2,42 1,92 1,89 1,00 1,00 1,91 2,45 1,85

Ostrava - Jih 6273942 24,5 437 1,95 1,63 2,17 2,12 1,79 1,73 1,87 2,86 2,14 1,49 2,23 2,00

Petřkovice 293975 1,1 40 2,47 1,24 1,81 2,08 2,06 1,99 2,74 1,00 1,36 2,64 2,79 2,02

Plesná 117133 0,5 36 1,87 1,98 2,59 1,65 2,18 1,63 2,23 0,00 0,00 2,28 2,55 2,11

Polanka nad Odrou 202837 0,8 46 1,76 1,93 1,83 2,00 1,77 1,45 1,93 2,00 1,87 1,92 2,31 1,89

Poruba 5340284 20,8 290 1,64 1,82 2,43 1,54 1,87 1,42 2,02 2,70 1,71 1,49 2,20 1,89

Proskovice 24596 0,1 17 1,35 1,85 2,08 1,00 1,59 1,26 1,28 1,00 1,60 1,60 2,34 1,54

Pustkovec 172375 0,7 27 1,81 1,96 2,35 3,00 2,04 1,99 2,13 0,00 2,00 1,57 2,10 2,10

Radvanice Bartovice 757062 3,0 111 1,55 1,67 1,90 2,00 1,92 1,46 1,79 1,00 0,00 2,18 2,51 1,80

Slezská Ostrava 3994038 15,6 520 2,01 1,76 2,39 2,30 1,95 1,63 2,20 2,40 1,55 2,15 2,55 2,08

Stará Bělá 165338 0,6 43 1,35 1,61 1,49 2,13 2,00 1,61 1,63 1,00 0,00 1,79 2,24 1,69

Svinov 805618 3,1 89 1,49 1,52 1,86 1,97 2,04 1,55 1,84 0,00 2,00 1,54 2,31 1,81

Třebovice 223056 0,9 55 1,79 1,72 1,10 2,76 1,57 1,54 2,09 1,83 2,03 1,71 2,55 1,88

Vítkovice 1085984 4,2 136 2,07 1,94 2,20 2,34 2,14 1,78 2,25 0,00 2,44 1,97 2,45 2,16

Celkový součet / průměr 25618473 100 2731 1,86 1,72 2,13 2,15 1,86 1,58 1,98 2,17 1,73 1,70 2,34 1,93
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Městský obvod

Celkem zeleně

 
Pozn.:  Dixonův test extrémních odchylek odhalil odlehlé hodnoty (zvýrazněno oranžově v maximech a 

zeleně v minimech 

Koeficient údrţby a vybavenosti ploch zeleně v městských obvodech  
v roce 2011 

V roce 2011 jiţ dosáhla průměrná hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti ploch 
zeleně na úrovni městských obvodů úrovně 1,63 (viz tabulka 16). Městský obvod 

                                                 
13

  Test odlehlých hodnot nebo extrémních odchylek popisuje kapitola  4.2.3.2. na str. 14. 
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Mariánské Hory a Hulváky vykazuje výrazné zhoršení v oblasti péče o plochy zeleně 
a jeho koeficient údrţby a vybavenosti tak dosahuje zcela nejhorší hodnoty 2,08. 
Rovněţ u dílčích kritérií „kvalita povrchu“, „ruderální plochy“ a „květinové záhony“ 
vykazuje velice špatnou úroveň jako extrémní odchylku v maximech Dixonova testu 
odlehlých hodnot. Nedostatky z hlediska péče o plochy zeleně disponuje rovněţ 
obvod Polanka nad Odrou. Nejlepšího hodnocení koeficientu údrţby a vybavenosti 
1,31 získala ve sledovaném období Lhotka.  

tabulka 16 Tabulka dílčích kritérií hodnocení péče o základní plochy zeleně na úrovni městských 
obvodů v roce 2001(zdroj: SMO, vlastní výpočty),(výstup: MS Excel)  

výměra podíl ploch

m
2 % ks

Hošťálkovice 152337 0,3 25 1,42 1,09 1,13 0,00 2,00 1,84 1,73 1,00 0,00 1,50 2,05 1,53

Hrabová 570381 1,1 28 1,02 1,00 1,17 2,00 1,61 1,69 1,63 1,00 1,00 1,78 1,83 1,43

Krásné Pole 53562 0,1 17 1,39 1,12 1,17 0,00 2,04 1,97 1,87 0,00 0,00 2,47 2,04 1,76

Lhotka 103546 0,2 17 1,28 1,00 1,09 0,00 1,21 1,59 1,19 0,00 0,00 1,50 1,60 1,31

Mariánské Hory a Hulváky 2268524 4,6 173 1,81 1,74 1,90 2,01 2,06 1,83 1,81 2,49 2,58 2,33 2,37 2,08

Martinov 86158 0,2 17 1,29 1,47 1,91 2,00 1,55 1,33 1,83 0,00 0,00 1,07 1,37 1,54

Michálkovice 432497 0,9 38 1,48 1,10 1,23 1,35 1,90 1,43 1,48 1,45 0,00 1,87 2,07 1,54

Moravská Ostrava a Přívoz 9639434 19,4 409 1,37 1,18 1,43 1,99 1,89 1,62 1,55 1,62 1,02 2,10 1,92 1,61

Nová Bělá 551212 1,1 23 1,12 1,44 2,04 2,00 1,88 1,05 1,03 1,58 0,00 1,03 1,23 1,44

Nová Ves 249039 0,5 11 0,00 1,50 1,86 1,55 1,64 1,26 1,14 1,08 0,00 1,12 1,27 1,38

Ostrava - Jih 11871025 23,9 458 1,85 1,30 1,45 2,00 1,81 1,57 1,54 1,67 1,34 1,81 1,89 1,66

Petřkovice 181665 0,4 22 1,63 1,05 1,00 2,00 1,87 1,85 1,87 2,00 1,00 2,15 2,32 1,70

Plesná 133883 0,3 15 2,00 1,42 1,45 2,00 1,91 1,76 1,81 1,00 0,00 1,95 1,91 1,72

Polanka nad Odrou 242682 0,5 30 1,01 1,09 1,05 0,00 2,09 1,98 1,93 2,00 0,00 1,96 2,05 1,68

Poruba 11688553 23,5 279 1,21 1,23 1,43 1,72 1,92 1,62 1,44 1,28 1,00 1,91 1,92 1,52

Proskovice 63794 0,1 16 1,00 1,00 1,00 0,00 1,93 1,84 1,50 2,00 0,00 1,83 1,89 1,55

Pustkovec 17351 0,0 9 1,47 1,13 1,33 0,00 2,56 1,88 1,81 0,00 0,00 1,86 1,83 1,73

Radvanice Bartovice 723516 1,5 63 1,17 1,33 1,40 1,86 1,66 1,41 1,59 2,01 0,00 1,66 1,69 1,58

Slezská Ostrava 7984621 16,1 409 1,51 1,53 1,57 2,09 2,02 1,76 1,90 1,80 0,00 2,17 2,16 1,85

Stará Bělá 182985 0,4 27 1,16 1,00 1,00 2,00 1,49 1,09 1,33 1,62 1,00 1,86 1,92 1,41

Svinov 708006 1,4 69 1,29 1,22 1,19 1,99 1,75 1,43 1,19 1,11 1,00 1,69 1,63 1,41

Třebovice 253444 0,5 31 1,54 1,07 1,03 2,00 1,41 1,48 1,44 1,90 0,00 2,35 2,39 1,66

Vítkovice 1486572 3,0 89 1,61 1,21 1,76 2,00 1,63 1,43 1,66 1,34 1,00 2,08 1,91 1,60

Celkový součet / průměr 49644787 100 2275 1,42 1,31 1,48 1,98 1,89 1,62 1,57 1,69 1,05 1,97 1,96 1,63

Městský obvod

Celkem zeleně
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Pozn.:  Dixonův test extrémních odchylek odhalil odlehlé hodnoty (zvýrazněno oranžově v maximech a 
zeleně v minimech 

Souhrnné zhodnocení koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně na úrovni 
městských obvodů v rozmezí let 2001 a 2011 

Hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně včetně všech jeho dílčích 
kritérií doznala v posuzovaném období mírného zlepšení. 

Městské obvody disponující menší výměrou základních ploch zeleně dosahují 
v obou sledovaných letech příznivějších hodnot průměrného koeficientu údrţby a 
vybavenosti. Dlouhodobě vykazují obvody Lhotka a Stará Bělá pozitivní úrovně 
koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně, naopak Mariánské Hory a Hulváky 
negativní úroveň.  

Největšího zlepšení koeficientu údrţby a vybavenosti dosáhl obvod 
Michálkovice, naopak opačný trend nastal u obvodu Krásné Pole. Mětským obvodům 
Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky by se měla v následujících letech 
věnovat zvýšená pozornost.     

6.4.2.2. Koeficient údrţby a vybavenosti funkčních typů zeleně 

Úroveň údrţby a vybavenosti ploch zeleně vykazuje z hlediska dílčích kritérií 
hodnocení péče  odlišnosti v rámci srovnání mezi jednotlivými funkčními typy. 
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Koeficient údrţby a vybavenosti funkčních typů zeleně pro rok 2001 

Zeleň v hlavní funkci dosahuje v roce 2001 příznivější hodnoty průměrného 
koeficientu údrţby a vybavenosti neţ zeleně ve vedlejší funkci (koeficient údrţby a 
vybavenosti 1,91 u zeleně v hlavní funkci a 1,94 u zeleně ve vedlejší funkci). Funkční 
typ „ostatní zeleň“ dosahuje jak nejhorší hodnoty koeficientu údrţby a vybavenosti, 
tak i deset z jedenácti kritérií vykazuje velice špatnou úroveň péče jako extrémní 
odchylku v maximech Dixonova testu odlehlých hodnot. Tímto se potvrdil i rozvojový 
charakter tohoto funkčního typu. Nejlepších hodnocení koeficientu údrţby a 
vybavenosti dosáhly funkční typy „hřbitovy“, „park“ a „zeleň zdravotnických zařízení“. 
Dá se konstatovat, ţe u dílčích kritérií hodnocení „vybavenost“, „porosty“, „ruderální 
plochy“ a „údrţba-stav“ vykazují funkční typy ploch zeleně horší úrovně.  

Koeficient údrţby a vybavenosti funkčních typů zeleně pro rok 2011 

Funkční typy zeleně ve vedlejší funkci disponují příznivější hodnotou průměrného 
koeficientu údrţby a vybavenosti neţ u zeleně v hlavní funkci (koeficient údrţby a 
vybavenosti 1,62 u zeleně ve vedlejší funkci a 1,70 u zeleně v hlavní funkci). 
Nejhorší hodnotu koeficientu údrţby a vybavenosti 1,90 má stejně jako v roce 2001 
funkční typ „ostatní zeleň“, který ovšem na rozdíl od minulého hodnocení 
nedisponuje u dílčích kritérií ţádnou negativní extrémní odchylkou. Z hlediska 
negativních extrémních odchylek v maximech Dixonova testu odlehlých hodnot 
převládá funkční typy „stabilizační vegetace svahů“, který dosahuje těchto špatných 
hodnot u kritérií „struktura stromů“, trávníky“ a „údrţba-stav“. Zcela nejlepší hodnotu 
koeficientu údrţby a vybavenosti 1,47 vykazuje funkční typ „zeleň školních a 
kulturních zařízení“. V rámci komplexního hodnocení dílčích kritérií koeficientu 
údrţby a vybavenosti dosahují pozitivní úrovně průměrné hodnoty kritérií „květinové 
záhony“ a „kvalita povrchů“.  

Souhrnné zhodnocení koeficientu údrţby a vybavenosti funkčních typů zeleně na 

úrovni městských obvodů v rozmezí let 2001 a 2011 

U koeficientu údrţby a vybavenosti a většiny jeho dílčích kritérií došlo u funkčních 
typů zeleně v období let 2001 a 2011 k mírnému zlepšení. Souhrně se průměrná 
hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti funkčních ploch zeleně zlepšila z hodnoty 
1,93 v roce 2001 na 1,63  v rorce 2011. 

Ve sledovaném obdobích došlo k pozitivnímu vývoji koeficientu údrţby a 
vybavenosti jak u zeleně v hlavní funkci, tak i u zeleně ve vedlejší funkci. U zeleně ve 
vedlejší funkci je ovšem příznivější vývoj koeficientu údrţby a vybavenosti mnohem 
markantnější. Z dlouhodobého hlediska dosahuje dobré úrovně koeficient údrţby a 
vybavenosti u funkčních typů „hřbitovy“ a „park“ . „Ostatní zeleň“ představuje funkční 
typ, jehoţ plochy zeleně dosáhly jak v roce 2001, tak i v roce 2011 zcela nejhorší 
úrovně koeficientu údrţby a vybavenosti . 

Nejmarkantnějšího zlepšení koeficientu údrţby a vybavenosti došlo  
u funkčního typu „zeleň sportovních areálů“, kdy v roce 2001 činila jeho hodnota 2,10 
a v roce 2011 jiţ 1,56. Pozitivní zprávou je, ţe opačný trend nenastal u ţádného  
z funkčního typů zeleně. Jen funkční typ „hřbitovy“ zůstal v obou sledovaných 
obdobích na stejné hodnotě 1,53. 
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 Ze souboru hodnocených kritérií koeficientu údrţby a vybavenosti dosahují 
„porosty“, „skupiny stromů“, „trávníky“ a „údrţba-stav“ nejhorších průměrných hodnot 
a proto je vhodné se v budoucnu na tato kritéria u ploch zeleně zaměřit. Pozitivně lze 
hodnotit péči o skladebné prvky systému zeleně a vybavenosti u kritérií „květinové 
záhony“, „čistota povrchu“ a „kvalita povrchu“. 

6.4.2.3. Závislosti dílčích kritérií koeficientu údrţby a vybavenosti 

Test Spearmennova koeficientu korelace 14  našel mezi určitými dílčími kritérii jak 
v letech 2001, tak i 2011 závislost a potvrdil hypotézu o moţné vzájemné lineární 
závislosti. Z obou sledovaných období lze konstatovat závislost mezi dilčími kritérii: 
„čistota povrchu“, „trávníky“ a „údrţba-stav“; „kvalita povrchů“ a „vybavenost“; 
„skupiny stromů“ a „solitéry“; „trávníky“ a „keře“.  

Wilcoxonův (Mann-Whitneyův) párový test 15  prokázal u 40 % mětských 
obvodů změny poměru mezi jednotlivými dílčími kritérii (viz tabulka 17).T-test16 dat 
kritérií koeficientu údrţby a vybavenosti prokázal rozdíly těchto dat mezi léty ve 
sledovaném období u deseti městských obvodů. U velkých městských obvodů 
s vyšší intenzitou vyuţití území a rozmanitějším druhovým zastoupením funkčních 
typů zeleně dopadly tyto testy mnohem lépe neţ u malých městských obvodů.  

tabulka 17 Tabulka závislosti poměru mezi dílčími kritérií hodnocení údržby a vybavenosti 
základních ploch zeleně na úrovni městských obvodů v období 2001-2011 (zdroj: SMO, 
vlastní výpočty),(výstup: Disparitér) 

t-test

počet T Z p-hodn. p-hodn.

Hošťálkovice 9 2,00 2,43 0,02 0,010

Hrabová 11 3,00 2,67 0,01 0,002

Krásné Pole 8 14,00 0,56 0,58 0,810

Lhotka 8 3,00 2,10 0,04 0,014

Mariánské Hory a Hulváky 10 25,00 0,25 0,80 0,851

Martinov 8 14,00 0,56 0,58 0,548

Michálkovice 8 0,00 2,52 0,01 0,002

Moravská Ostrava a Přívoz 11 25,00 0,71 0,48 0,405

Nová Bělá 9 11,00 1,36 0,17 0,141

Nová Ves 9 2,00 2,43 0,02 0,003

Ostrava - Jih 11 6,00 2,40 0,02 0,023

Petřkovice 11 11,00 1,96 0,05 0,075

Plesná 9 8,00 1,72 0,09 0,082

Polanka nad Odrou 7 8,00 1,01 0,31 0,279

Poruba 11 11,00 1,96 0,05 0,049

Proskovice 9 20,00 0,30 0,77 0,865

Pustkovec 8 9,00 1,26 0,21 0,195

Radvanice Bartovice 10 10,00 1,78 0,07 0,185

Slezská Ostrava 10 6,00 2,19 0,03 0,017

Stará Bělá 10 11,00 1,68 0,09 0,070

Svinov 10 4,00 2,40 0,02 0,010

Třebovice 10 9,00 1,89 0,06 0,151

Vítkovice 10 1,00 2,70 0,01 0,002

Mann-Whitney / Wilcoxonův test
Městský obvod

 

Pozn.:  Zeleně zvýrazněná pole městských obvodů u Wilcoxonova (Mann-Whitneyova) párového testu jeví 
známky závislosti poměru mezi dílčími kritérií údržby a vybavenosti ploch zeleně. Zeleně 
zvýrazněné pole městských obvodů u t-testu označují rozdíly mezi sledovanými lety 2001 a 2011. 
Označené testy jsou významné na hladině p <0,05000 

 

                                                 
14

 Test Spearmennova koeficientu korelace je podrobně popsán v kap 4.2.3.4. na str 15. 
15

 Wilcoxonův (Mann-Whitneyův) párový test je popsán v kap. 4.2.3.2. na str. 14. 
16

 T-test je popsán v kap. 4.2.3.1. na str. 14. 
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6.4.3. Shrnutí a doporučení kapitoly 6.4 

V městských obvodech došlo k výraznému pokroku v péči o plochy zeleně. Velmi 
pozitivně lze hodnotit skutečnost, ţe všechny základní plochy jsou zařazeny do jedné 
ze tříd intenzity údrţby a je tedy přesně znám způsob a rozsah péče o tyto plochy. 
Příznivě lze hodnotit i změnu poměru mezi intenzitními třídami údrţby zeleně 
v městských obvodech, kdy jiţ u pěti obvodů (Petřkovice, Michálkovice, Poruba, 
Ostava-Jih a Moravská Ostava a Přívoz) odpovídá tento poměr plně jejich profilu. 

Výměra nejintenzivněji udrţovaných ploch zeleně se zvětšila 4,3 krát a 
na jejich celkové rozloze se 99 % podílí plochy zeleně v hlavní funkci. Rozsah ploch 
s největšími nároky na údrţbu je relativně dostačující a odpovídá jejich ekonomické 
náročnosti. Důkazem lepší péče o sídlení zeleň je i změna poměru mezi II. a III. 
intenzitní třídou, tedy plochami zeleně středně náročné a nenáročné na údrţbu. 
Výměra plochy zeleně III. intenzitní třídy se změnšila o cca 7 %, kdeţto výměra ploch 
zeleně II. intenzitní třídy se zvětšila o 19,5 %.  

Hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně včetně všech jeho 
dílčích kritérií doznala v posuzovaném období mírného zlepšení. Souhrně  
se průměrná hodnota zlepšila z 1,93 v roce 2001 na 1,63 v rorce 2011. U zeleně  
ve vedlejší funkci je příznivější vývoj tohoto koeficientu mnohem markantnější neţ  
u zeleně v hlavní funkci. 

Městské obvody disponující menší výměrou základních ploch zeleně a 
dosahují v obou sledovaných letech příznivějších hodnot průměrného koeficientu 
údrţby a vybavenosti. Dlouhodobě vykazují obvody Lhotka a Stará Bělá pozitivní 
úrovně koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně. Naopak by se plochám zeleně 
v městských obvodech Slezská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky měla 
v následujících letech věnovat zvýšená pozornost z hlediska péče a vybavenosti.  
Na úrovni funkčních typů dosahují z hlediska časového období dobré úrovně 
koeficient údrţby a vybavenosti „hřbitovy“ a „park“ a naopak zcela nejhorší úrovně 
„ostatní zeleň“.  

Ze souboru posuzovaných kritérií koeficientu údrţby a vybavenosti nabývají 
„květinové záhony“, „čistota povrchu“ a „kvalita povrchu“ pozitivních průměrných 
hodnot. Negativně vysoké hodnoty péče o skladebné prvky systému zeleně a 
vybavenosti nabývají kritéria „porosty“, „skupiny stromů“, „trávníky“ a „údrţba-stav“, 
které se projevují především u funkčních typů zeleně v hlavní funkci. Na tuto 
skutečnost je nutné se zaměřit v rozvojových programech.   

Z hlediska širších souvislostí je nutno usilovat o zvýšenou péči funkčního typu 
„parkově upravené plochy“, neboť velmi významně ovlivňuje kvalitu městského 
prostředí. „Zeleň obytných souborů“, který tvoří dominantní funkční typ, vykazuje 
velmi významné kritické hodnoty v hodnocení „porosty“, „skupiny stromů“ a 
„trávníky“. Tyto nedostatky v zeleni kolem našich obydlí je nutné zohlednit  
v rozvojových programech a následné péči. 

Testem lineární závislosti byla prokázána mezi určitými dílčími kritérii 
hodnocení koeficientu údrţby a vybavenosti závislost. V roce 2001 a 2011 byly 
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navzájem závislé tyto koeficienty: „čistota povrchu“, „trávníky“ a „údrţba-stav“; 
„kvalita povrchů“ a „vybavenost“; „skupiny stromů“ a „solitéry“; „trávníky“ a „keře“. 
Rovněţ u 40 % mětských obvodů byla prokázána závislot poměru mezi jednotlivými 
dílčími hodnoceními koeficientu údrţby a vybavenosti.  

 

7. Závěr 

7.1. Výsledky analýzy 

Pozitivně se dá hodnotit nárůst celkové výměry základních ploch zeleně na území 
města Ostravy o 24,03 km2 na celkovou hodnotu 49,64 km2. U 70 % městských 
obvodů dochází k nárůstu ploch zeleně především v obvodech s vyšší intenzitou 
vyuţití území je tento přírůstek ploch markantnější. U všech ploch funkčních typů 
zeleně v hlavní funkci došlo k nárůstu výměr a úbytkem u některých typů zeleně ve 
vedlejší funkci došlo ke změně poměru segmentu zeleně v hlavní a vedlejší funkci 
v čase. Zejména nárůst ploch funkčních typů „zeleň obytných souborů“, „park“ a 
„parkově upravené plochy“ lze hodnotit velmi pozitivně, neboť představují pro náš 
kaţdodenní ţivot významnější typy zeleně. 

Většina výměr kategorií zeleně na úrovni městských obvodů nevyhovuje 
potřebám rozlohy zeleně dle „Zásad a pravidel územního plánování“, přestoţe za 
posledních deset let došlo u všech kategorií vyjma „zeleně občanského vybavení“  
k nárůstu průměrné rozlohy zeleně na obyvatele. Jediným městským obvodem 
splňujícím všechny potřeby rozlohy zeleně je Slezská Ostrava.  

Souhrně se dá konstatovat, ţe jednotlivé obvody (vyjma obvodu Pustkovec) 
mají dostatečnou rozlohu zeleně a celkový průměr cca 130 m2/obyv. dvojnásobně 
převyšuje doporučenou hodnotu. Město Ostrava tedy nemá problém s celkovou 
rozlohou zeleně pro své obyvatele. Problémem je spíše nevhodné začlenění 
některých ploch zeleně do daných kategorií. 

V městských obvodech došlo k výraznému pokroku z hlediska funkčnosti 
ploch zeleně. Stabilní plochy zaujímají jiţ 81 % z celkové výměry. Stabilněji se 
v obou sledovaných obdobích jeví městské obvody s obvody s menší výměrou 
základních ploch zeleně.  

Hodnota koeficientu stability ploch zeleně včetně všech jeho dílčích kritérií 
doznala v posuzovaném období mírného zlepšení. Souhrně se průměrná hodnota 
zlepšila z 1,75 v roce 2001 na 1,61 v rorce 2011. Nárůst stability vykazuje jak  
zeleň v hlavní funkci, tak i zeleň ve vedlejší funkci, u které je nárůst celkové stability 
ploch mnohem markantnější. Městské obvody disponující menší výměrou základních 
ploch zeleně dosahují v obou sledovaných letech příznivějších hodnot průměrného 
koeficientu stability.  

Rovněţ z hlediska péče došlo na úrovni městských obvodů k výraznému 
pokroku v péči o plochy zeleně. Velmi pozitivně lze hodnotit skutečnost, ţe všechny 
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základní plochy jsou zařazeny do jedné ze tříd intenzity údrţby a je tedy přesně 
znám způsob a rozsah péče o tyto plochy. Rozsah ploch s největšími nároky na 
údrţbu je relativně dostačující a odpovídá jejich ekonomické náročnosti. 

Hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně včetně všech jeho 
dílčích kritérií doznala mírného zlepšení. Souhrně se průměrná hodnota zlepšila 
z 1,93 v roce 2001 na 1,63 v rorce 2011. U zeleně ve vedlejší funkci je příznivější 
vývoj tohoto koeficientu mnohem výraznější neţ u zeleně v hlavní funkci. Městské 
obvody disponující menší výměrou základních ploch zeleně dosahují v obou 
sledovaných letech příznivějších hodnot koeficientu údrţby a vybavenosti.  

Mezi určitými dílčími hodnoceními koeficientu stability a koeficientu údrţby a 
vybavenosti byla nalezena lineární závislost. Hypotéza o moţné vzájemné lineární 
závislosti určitých kritérií hodnocení koeficientu údrţby a vybavenosti a koeficientu 
stability byla potvrzená testem Spearmennova koeficientu korelace. 

7.2. Odpovědi na formulované otázky 

V kapitole 2.1 na str. 7 byly formulovány otázky, na které byly v analytické části 
hledány odpovědi. Zde je uvedena sumarizace těchto otázek a odpovědí: 

1) Vyhoví výměry kategorií zeleně (veřejně přístupné plochy sídelní zeleně bez 
ohledu na vlastnické vztahy) na úrovni městských obvodů potřebám rozlohy 
zeleně dle „Zásad a pravidel územního plánování“? 

Většina výměr kategorií zeleně na úrovni městských obvodů nevyhovuje 
potřebám rozlohy zeleně dle „Zásad a pravidel územního plánování“, přestoţe  
za posledních deset let došlo u všech kategorií vyjma „zeleně občanského vybavení“  
k nárůstu průměrné rozlohy zeleně na obyvatele. Jediným městským obvodem 
splňujícím všechny potřeby rozlohy zeleně je Slezská Ostrava. Souhrně se dá 
konstatovat, ţe jednotlivé obvody (vyjma Pustkovec) mají dostatečnou rozlohu 
zeleně a celkový průměr cca 130 m2/obyv. dvojnásobně převyšuje doporučenou 
hodnotu. Město Ostrava tedy nemá problém s celkovou rozlohou zeleně, ale spíše  
s nevhodným začleněním některých ploch zeleně do daných kategorií. 

2) Lze v městských obvodech sledovat závislost mezi ukazateli hustotou 
zalidnění a výměrou zeleně? 

Test lineární nezávislosti dvou vybraných ukazatelů – hustoty zalidnění a 
celkové rozlohy zeleně v roce 2001 a 2011 na úrovni jednotlivých obvodůh zamítl 
hypotézu o nezávislosti, tj. byla přijata alternativní hypotéza o lineární závislosti. Mezi 
těmito ukazateli je patrná na území města Ostravy přímá úměra, tzn. čím vyšší je 
hustota zalidnění daného obvodu, tím vyšší je i celková výměry ploch zeleně.  

3) Ve kterých městských obvodech dochází k přírůstku nebo naopak úbytku 
základních ploch zeleně? 

Součtem výměr všech základních ploch zeleně v letech 2001 a 2011 na úrovni 
jednotlivých obvodů a jejich srovnáním bylo zjištěno, ţe u 70 % městských obvodů 
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dochází k nárůstu ploch zeleně. V městských obvodech s vyšší intenzitou vyuţití 
území dochází k většímu přírůstku ploch zeleně - Poruba 6,3 km2, Moravská Ostrav 
a Přívoz 6,2 km2 a Ostrava-Jih 5,6 km2. Opačný trend nastává pouze u sedmi obvodů 
a nejvyšší měrou se tento vývoj projevil v Nové Vsi, kde se rozloha zeleně zmenšila  
o 0,5 km2. 

4) Dochází ke změně poměru v segmentu zeleně v hlavní a vedlejší funkci  
v čase? 

Poměr zeleně v hlavní a vedlejší funkci se v rozmezí let 2001 a 2011 změnil. 
Je to dáno předeším nárůstem ploch všech funkčních typů zeleně v hlavní funkci a 
úbytkem u některých typů zeleně ve vedlejší funkci. Ve ¾ obvodů doznala výměra 
zeleně změn ve prospěch funkčních typů zeleně v hlavní funkci. Jen u šesti obvodů 
došlo k nárůstu zeleně ve vedlejší funkci, tedy té, která tvoří doplňkovou funkci na 
dané ploše. Nejvýraznější změna poměru ve prospěch zeleně v hlavní funkci nastala 
u městského obvodu Hrabová a Vítkovice. 

5) Došlo ke změně zastoupení jednotlivých funkčních typů zeleně na úrovni 
městských obvodů mezi léty 2001 a 2011? 

Analytická část předloţené práce sledovala zastoupení jednotlivých funkčních 
typů zeleně v městských obvodech v roce 2001 a 2011. Změna zastoupení funkčních 
typů zeleně se projevila u 70 % městských obvodů. Jen u dvou z nich však došlo 
k nárůstu zastoupení funkčních typů na jejich území – Lhotka a Moravská Ostrava a 
Přívoz. Výraznému poklesu rozmanitosti funkčních typů zaznamenaly obvody Nová 
Ves a Pustkovec. Obvody s větší výměrou ploch zeleně doznaly zcela minimální 
změny ve zastoupení dílčích funkčních typů.  

6) Které obvody vykazují nárůst výměr stabilnějších ploch zeleně? 

Nárůst výměr stabilnějších ploch zeleně vykazuje devatenáct městských 
obvodů.Největšího nárůstu stability ploch dosáhl ve sledovaném období městský 
obvod Hrabová, kde v roce 2001 bylo pouhých 16% stabilních ploch a v roce 2011 jiţ 
99 %. 100% funkční plochy mají na svém území pouze Proskovice. Opačný trend, 
tedy nárůst nestabilních ploch zeleně, nastal u obvodu Krásné Pole, Mariánské Hory 
a Hulváky, Polanka nad Odrou a Nová Ves, kde ze 70 % stabilních ploch zeleně 
v roce 2001 je pouhých 17 % v roce 2011. 

7) Vykazují některé městské obvody a funkční typy zeleně výraznější odlišnosti 
v ukazatelích koeficientu stability a koeficientu údržby a vybavenosti? 

Výměra nejintenzívněji udrţovaných ploch zeleně se za posledních deset let 
zvětšila cca 4,3 krát na celkovým 3,8 km2. Tato kategorie zeleně se nachází zejména 
v obvodech s vyšší intenzitou vyuţití území - Moravská Ostrava a Přívoz,  
Ostrava-Jih, Poruba a Slezská Ostrava.  

8) Vykazují některé městské obvody a funkční typy zeleně výraznější odlišnosti 
v ukazatelích koeficientu stability a koeficientu údržby a vybavenosti? 

Mezi léty 2001 a 2011 prodělal jak koeficient stability, tak i všechna dílčí 
kritéria koeficientu stability ploch zeleně v městských obvodech mírného zlepšení. 
Ve sledovaném období disponují lepší hodnotou průměrného koeficientu stability 
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městské obvody s menší výměrou základních ploch zeleně. Pozitivní hodnotu 
koeficientu stability v obou letech vykazuje obvod Martinov. Obvody, jehoţ 
koeficienty stability dlouhodobě nabývají negativních hodnot jsou Mariánské Hory a 
Hulváky a Nová Ves. 

Hodnota koeficientu údrţby a vybavenosti ploch zeleně včetně všech jeho 
dílčích kritérií doznala v posuzovaném období mírného zlepšení. Městské obvody  
disponující menší výměrou základních ploch zeleně dosahují v obou sledovaných 
letech příznivějších hodnot průměrného koeficientu údrţby a vybavenosti. 
Dlouhodobě vykazují obvody Lhotka a Stará Bělá pozitivní úrovně koeficientu údrţby 
a vybavenosti ploch zeleně, naopak Mariánské Hory a Hulváky negativní úroveň.  

9) Lze nalézt závislost mezi některými dílčími kritérii koeficientu stability? 

Test Spearmennova koeficientu korelace našel mezi určitými dílčími kritérii jak 
v letech 2001, tak i 2011 závislost a potvrdil hypotézu o moţné vzájemné lineární 
závislosti. Z obou sledovaných období lze tedy konstatovat závislost mezi dilčími 
kritérii: „prostorová struktura“ a „druhové sloţení“.  

10) Lze nalézt závislost mezi některými dílčími kritérii koeficientu údržby a 
vybavonosti? 

 Test Spearmennova koeficientu korelace našel mezi určitými dílčími kritérii 
jak v letech 2001, tak i 2011 závislost a potvrdil hypotézu o moţné vzájemné lineární 
závislosti. Z obou sledovaných období lze konstatovat tedy závislost mezi dilčími 
kritérii: „čistota povrchu“, „trávníky“ a „údrţba-stav“; „kvalita povrchů“ a „vybavenost“; 
„skupiny stromů“ a „solitéry“; „trávníky“ a „keře“. 

7.3. Osobní přínos v problematice sídelní zeleně 

Svůj osobní přínos v předloţené práci spatřuji v nalezení závislosti mezi určitými 
dílčími hodnoceními koeficientu stability a koeficientu údrţby a vybavenosti. 
Hypotéza o moţné vzájemné lineární závislosti určitých kritérií hodnocení koeficientu 
údrţby a vybavenosti a koeficientu stability byla potvrzená testem Spearmennova 
koeficientu korelace. U koeficientu stability lze konstatovat závislost mezi dílčími 
kritérii: „prostorová struktura“ a „druhové sloţení“ a u koeficientu údrţby a 
vybavenosti mezi dílčími kritérii: „čistota povrchu“, „trávníky“ a „údrţba-stav“; „kvalita 
povrchů“ a „vybavenost“; „skupiny stromů“ a „solitéry“; „trávníky“ a „keře“. Během 
svého studia, kdy jsem se zabýval problematikou sídelní zeleně, jsem se 
s podobným závěrem nesetkal.  

7.4. Další rozvoj předloţené práce 

Moţný rozvoj předloţené práce spatřuji v rozšíření analyzovaných dat na všechny 
plochy zeleně na území města Ostravy (tedy i neveřejně přístupné). Sídelní zeleň by 
si rovněţ zaslouţila řešení problematiky ekonomie a organizace správy zeleně. 
Oblast ekonomie by byla směřována do problematiky přerozdělování neúčelových 
dotací městským obvodům, způsob jejich čerpání, efektivního vyuţití a proceduře 
kontroly. Systém organizace správy zeleně je ve městě Ostrava na úrovni magistrátu 
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roztříštěn mezi šest odborů, které se zabývají jen určitou části v oblasti sídelní 
zeleně. Na úrovni městských obvodů je stav správy velmi obdobný. V hledisku 
organizace správy shledávám nedostatky, které by moţným rozvojem práce 
souvisejícím s návrhem fungujicího aparátu mohly být odstraněny.  

7.5. Vyuţití výsledků cílovými skupinami 

Cílovou skupinou řešení předloţené práce je odborná veřejnost z oblasti 
managementu sídelní zeleně. Současně mohou výsledky slouţit jako informační 
zdroje v urbanistické praxi a územně plánovacích procesech. Výsledky mohou 
poskytnout základní informace o stavu sídlení zeleně statutárního města Ostravy a 
identifikací hlavních nedostatků mohou iniciovat postupy k řešení této problematiky.  

7.6. Shrnutí 

Předloţená práce se zabývala problematikou sídelní zeleně na území statutárního 
města Ostravy v členění na městské obvody, přičemţ výsledky mohou poslouţit 
cílovým skupinám, tj. odborné veřejnosti z oblasti managementu sídelní zeleně, popř. 
mohou slouţit jako informační zdroje v urbanistické praxi a územně plánovacích 
procesech.   

Provedené analýzy se týkaly dostupných ukazatelů sídelní zeleně (funkční 
typy ploch zeleně, stabilita ploch zeleně, koeficient stability a jeho dílčí kritéria, 
intenzitní třída údrţby ploch zeleně a koeficient údrţby a vybavenosti a jeho dílčí 
kritéria). Předloţená práce se nezabývala pouze analýzami dat, ale rovněţ obecným 
přehledem o problematice sídelní zeleně, charakteristikou řešeného území včetně 
struktury osídlení a hustoty zalidnění jednotlivých městských obvodů. 

Výsledky analyzovaných ukazatelů, které byly získany pomocí výpočetních 
nástrojů a metod, byly doplněny sumarizačním souhrnným hodnocením a 
doporučením vedoucím k optimalizaci ploch zeleně na území statutárního města 
Ostravy. 
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