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▪ Chápat a rozumět ▪ Dokázat a kalkulovat

Zeleň měst má zásadní význam



3-úrovňová analýza

▪ Od jednoduchých vstupů ▪ Po komplexní průzkumy



1. úroveň

▪ Vychází pouze z veřejně přístupných dat ▪ Analýza ploch s využitím neuronové sítě 

„Arbie“







2. úroveň

▪ Vstup dat z pasportu zeleně ▪ Heat mapa efektivity jednotlivých prvků







3. úroveň

▪ Vstup dat z dendrologického průzkumu ▪ Detailní analýza stavu stromů

▪ Analýza zranitelnosti populace

▪ Cost/benefit analýza 
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▪ Oblast Moravy zasažená tornádem
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▪ Property value 131.184,- Kč 5.270,- euro

▪ Replacement value 207.150,- Kč 8.322,- euro

▪ Cooling efficiency 121.944,- Kč/year 4.890,- euro/year

9.145.500,- Kč/75 years
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Thank you for your attention


