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vědomi existujících nových výzev a mají zájem o nově dostupné technologie. 
Tato opatření nicméně často nemohou být realizována v důsledku právních 
nebo jiných bariér.

Vzhledem k tomu, že znalosti jsou klíčové, se partneři projektu rozhodli 
pokračovat ve spolupráci a zprostředkovat více lidem osobní zkušenost 
s inovativními opatřeními. Mezinárodní visegrádský fond souhlasil s finan-
cováním pokračování projektu Smart & Green – návštěva visegrádských 
měst“ s cílem zorganizovat čtyři jednodenní studijní cesty, které se 
uskutečnily mezi 5. - 15. březnem 2019 ve visegrádských zemích. Tyto 
studijní cesty byly zaměřeny na posílení efektivní mezinárodní spolupráce 
mezi čtyřmi zeměmi a zahrnovaly nejen teoretickou výměnu znalostí, ale i 
praxi.

Tato brožura představuje kompendium případových studií a zkušeností 
sdílených a viděných odborníky účastnících se projektu. Prezentuje příkladná 
opatření v oblasti vodohospodářství, energetického managementu, inteli-
gentní mobility a zelené infrastruktury, která mohou Budapešť, Litoměřice, 
Nitra a Wrocław nabídnout.

Města v zemích Visegrádské čtyřky se rychle mění, ale celý viseg-
rádský region zaostává za Evropou v úsilí čelit výzvám udržitelnosti, 
přičemž pro přírodu je k dispozici stále méně prostoru. „Chytrá“ 

(smart) města mohou pomoci jak lidem, tak přírodě, díky čemuž se ve 
městech Visegrádské čtyřky může celkově zlepšit životní prostředí. Ekosys-
témové služby jako nižší znečištění ovzduší a menší hlučnost, snížení dopadů 
vln horka a městských tepelných ostrovů, retence dešťové vody, kulturní 
služby nebo i zlepšení zdraví a zvýšení biologické rozmanitosti jsou způsoby, 
jak mohou chytrá a zelená opatření ve městech pomáhat.

V roce 2017, při realizaci projektu Smart & Green – Budoucnost visegrádských 
měst, financovaného z Mezinárodního visegrádského fondu (IVF), partneři 
projektu zjistili, že městské správy a osoby s rozhodovací pravomocí jsou si 
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Budapešť, hlavní město Maďarska, 
bere problematiku vody vážně. Její 
inovativní přístup k hospodaření s 
vodou sahá od čištění odpadních vod 
až k sociálním interakcím.

NÁVŠTĚVA VISEGRÁDSKÝCH MĚST

ZELENÉ ČIŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD

MÍSTO:
Budapešť, Maďarsko
POČET OBYVATEL: 
1,7 milionu
TÉMA STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY:
Hospodaření s pitnou a 
odpadní vodou 
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE:
- Čistírna odpadních vod v Jižní 
   Pešti  
- Nábřeží Dunaje 
- Park Nehru 
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Prostředí připomínající bo-
tanickou zahradu je klíčová 
součást řešení Organica Food 
Chain Reactor pro zpracování 
odpadních vod v Budapešti.
Foto: Viktória Selmeczy.



Díky procesu FCR 
zpracovává čistírna 
odpadních vod Jižní 
Pešti denně 
80 000 m3 odpadní 
vody. Průměrně sníží 
celkové množství 
dusíku z odpadních 
vod o 50 %, o 50 % 
také provzdušnění, o 
25 % produkci odpad-
ních kalů a celkově 
zvyšuje úspory 
energie.
Foto: 
Viktória Selmeczy.
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Pokud existuje společný prvek, který utváří Budapešť, je jím řeka Dunaj. 
Protéká celkem 10 zemí a hlavní město Maďarska je symbolicky 
spojeno i rozděleno vodami Dunaje. Není divu, že tento vztah se promítl 

do dlouhé tradice a rozsáhlých znalostí v otázkách vodohospodářství, jakož i 
do vysoce rozvinuté vodohospodářské infrastruktury. Značným problémem 
je však znečištění vody, které přimělo Maďarsko, aby zavedlo přísný právní 
režim a pevný institucionální rámec v oblasti řízení vodního a odpadového 
hospodářství.

V Budapešti se denně vyprodukuje přibližně 500 000 m3 odpadních vod. 
Hlavním původcem je        průmyslová a zemědělská činnost ale také domác-
nosti. Tradiční čištění odpadních vod je centralizované a produkuje množství 
pachů jako vedlejší efekt. Proto byly čističky vždy budovány mimo obydlené 
oblasti, což kladlo velké nároky na infrastrukturu a tvořilo vysoké náklady 
na úpravu vody. Tak tomu bylo i v případě čistírny odpadních vod Jižní Pešť. 
Od roku 2009 však Organica Water Inc. přišla s novým řešením Food Chain 
Reactor (FCR), které mělo sloužit jako rozšíření čistírny.

Zařízení FCR je typu tzv. Fixed-Film Activated Sludge, používající jak přírodní 
metody (tj. kořenové čistírny), tak i uměle vytvořené (tj. biovlákna inspiro-
vaná kořenovým strukturovaným médiem), které umožňují růst robustní a 
zdravé biomasy účinně pohlcující přicházející odpadní vodu. Prostřednictvím 
svých kořenů rostliny nejenže tvoří obrovské množství povrchové plochy, 
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Avantgardní vodo-
hospodářství: pro-
jekt Szabihíd pomohl 
transformovat vztah 
společnosti k vodě a 
vytvořit tak více oby-
vatelný prostor.
Foto: Valyo.
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ale také uzavírají potravinový řetězec existující v biologických reaktorech. 
Tím tvoří různorodý ekologický a pružný biofilm, který je schopen zvlád-
nout vyšší výkyvy v kvalitě a kvantitě přitékající vody ve srovnání s běžnými 
suspendovanými nebo připojenými růstovými systémy.

Systémy s pevným filmem jsou založeny na procesu aktivovaného kalu, 
kdy mikroorganismy a bakterie spotřebovávají kontaminanty v odpadních 
vodách. Organica FCR tento proces drasticky zlepšila využitím biofilmu 
s pevným ložem, který roste jak na přirozených, tak uměle vytvořených 
kořenových strukturách v kaskádovém reaktorovém provedení, což 
umožňuje na stejném místě prosperovat mnohem většímu a pestřejšímu 
množství organismů.

FCR upgrade na ČOV Jižní Pešť úspěšně vyřešil problémy s druhotným 
přečišťováním odpadní vody, což umožnilo zařízení zpracovávat 80.000 
m3/d odpadní vody. Rovněž došlo ke zvýšení celkové účinnosti reaktoru, 
což představuje průměrně 50% snížení celkového odtoku dusíku z odpad-
ních vod, přičemž čištění vyžaduje o 50 % méně provzdušňování, produkuje 
o 25 % méně kalu a také šetří energii. Výsledkem je zařízení, které před-
stavuje výrazně menší fyzickou stopu, nižší provozní náklady a nižší náklady 
na infrastrukturu ve srovnání s běžnými řešeními čištění odpadních vod. A 
pomyslnou třešničkou na dortu je, že tohle vše je obsaženo v příjemném 
prostředí podobném botanické zahradě.
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JAKO RYBA VE VODĚ

Budapešť je nazývána Perlou Dunaje a jejích 525 km2 rozlohy leží na 
obou březích Dunaje v podobě bývalých měst Buda a Pešť. Dvanáct 
silničních mostů, a dva železniční mosty spojují obě strany města. Ale co je 
nejdůležitější, sami lidé jsou spojeni s vodou.

V duchu propojení s řekou se formuje život občanů a občanská angažo-
vanost. To pochopilo Sdružení města a řeky (Valyo) vzniklé jako nezávislá 
asociace občanů Budapešti, kteří sdílejí nadšení pro Dunaj a jeho potenciál s 
cílem činit město lepším místem pro život.

Sdružení v současné době pracuje na nalezení cesty, jak znovu spojit město 
a jeho obyvatele s Dunajem, protože břeh řeky je ideálním místem pro spor-
tovní vyžití, kulturní akce a další volnočasové aktivity, včetně romantických 
procházek. Mezi činnostmi, které spojují lidi s vodou, zahájilo sdružení 
projekt Szabihíd, který nově definoval, co může také znamenat vodohos-
podářství. Projekt vznikl v roce 2016, kdy se most Liberty stal pro místní 
obyvatele nejoblíbenějším místem pro trávení volného času díky jeho 
uzavírce pro opravy. Jeho dočasná přeměna na společenské místo vedla k 
tomu, že sdružení Valyo zahájilo napříč městskou správou kampaň, aby se 

Projekt Kifolyó 
podpořený 
Mezinárodním 
visegrádským fondem 
nabádá obyvatele, 
aby se více přiblížili 
vodě, za pomoci volně 
přístupných prostorů 
pro grilování. 
Foto: 
Daniel Ludmann.
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tento scénář mohl zopakovat. Nyní se často pořádají víkendy bez aut, což 
umožňuje obyvatelům města, aby vyrazili na most a spojili se s řekou pros-
třednictvím koncertů, filmových projekcí, divadelních her a mnoha dalších 
událostí, při kterých se most Liberty stává skutečným ostrovem svobody 
nad Dunajem.

Sdružení Valyo samozřejmě není samo. Místní samosprávy spolu s nevlád-
ními organizacemi a občany neustále pracují na vytváření nových strategií 
a aktivit s cílem vytvořit z Budapešti město lepší pro život, inteligentnější a 
zelenější. 

O KROK DÁL – RENOVACE PARKU NEHRU

Jeden z nejzdařilejších počinů 9. čtvrti Budapešti, Ferencváros, je 
renovace parku Nehru nacházejícího se na břehu Dunaje. Doposud 
bylo obnoveno hřiště a zeleň parku, byla založena biodiverzní 
zahrada, renovována a rozšířena sportovní zařízení včetně fotba-
lového hřiště, tří basketbalových kurtů, šachových stolů, BMX a 
skate parku a vybavení pro cvičení pod širým nebem. Potenciál 
další renovace je předmětem veřejných diskuzí, přičemž cílem je 
lépe propojit místní obyvatele s řekou Dunaj.
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Město Litoměřice v České republice 
řeší problematiku energetického 
managementu jako žádné jiné
město v Česku, odhodláno stát 
se energeticky nezávislým a 
nízkoemisním městem inovací.

NÁVŠTĚVA VISEGRÁDSKÝCH MĚST

ENERGETICKÝ 
MANAGEMENT

MÍSTO:

Litoměřice, Česká republika
POČET OBYVATEL:
24.000 
TÉMA STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY:
Energetický management
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE:
- Městský úřad Litoměřice 
- Mateřská škola Litoměřice 
- Radnice města Litoměřice 
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Fotovoltaická elektrárna 
na mateřské škole napájí 
školu a prodává 60 % své 
produkce zpět do ener-
getické sítě. 
Foto: Viktória Selmeczy
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Hlavní náměstí 
v Litoměřicích: hrdě 
ukazující historii a 
zároveň usilující o 
budoucnost inovací. 
Foto: Pavel Dostal.
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Malé velikostí, ale velké iniciativou, takové jsou Litoměřice. Litoměřice 
se staly českou vlajkovou lodí v oblasti energetického manage-
mentu a výsledky města hovoří samy o sobě: člen iniciativy Energy 

Cities, signatář Paktu starostů a primátorů a nositel prestižního ratingu „A“ 
v Místní Agendě 21, iniciativě založené na Summitu v Rio de Janeiru.

Tyto úspěchy nejsou výsledkem náhody, ale cílevědomé politiky. Město ve 
svém Strategickém plánu města Litoměřice definovalo „energii“ jako strate-
gickou otázku, která spočívá na pěti pilířích:

1. Atraktivní, malebné a prosperující město.
2.  Příjemné město pro život v srdci zahrady Čech.
3.  Zdravé město, město kultury sportu a vzdělávání.
4.  Město inovací, energeticky nezávislé a nízkoemisní město.
5.  Odpovědně, kvalitně a efektivně řízené město.

Cílem energetického pilíře je tedy dosáhnout výrazné úrovně soběstačnosti, 
pokud jde o výrobu energie, s využitím místních obnovitelných zdrojů 
energie, nejvyšší možné úspory energie a úspory provozních nákladů. To vše 
s ohledem na zdravé životní prostředí.

Tato zastřešující strategie je dále následována dílčími strategiemi, jako je 
Energetický plán města 2030. Do roku 2030 si Litoměřice kladou za cíl ušetřit 
20 % své spotřeby energie a zvýšit podíl obnovitelné energie na celkové 
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Více než polovina au-
tomobilů dostupných 
pro pracovníky na 
obecním úřadě jsou 
elektromobily. Dalším 
plánem jsou
veřejné nabíjecí 
stanice využívající 
přebytečnou en-
ergii z elektrárny na 
mateřské škole.
Foto: Pavel Dostal
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spotřebě energie. Místní samosprávy v České republice jsou z hlediska 
hospodaření s energií do značné míry autonomní a mohou se dokonce stát 
dodavatelem elektřiny do elektrické sítě. V případě výstavby plánovaného 
geotermálního projektu bude podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
energie 50 %; v případě, že projekt nebude dokončen, bude podíl činit 14 %, 
což je stále významná složka ve srovnání s ostatními českými obcemi.

V důsledku zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů se očekává, že se 
emise CO2  vázané na výrobu energie sníží o 80 % v případě zapojení geoter-
mální elektrárny a o 41 % v opačném případě. Společně se zvyšováním 
podílu obnovitelných zdrojů energie se město snaží zvyšovat energetickou 
účinnost stávajících budov a zařízení.

Zaměření města na dosažení výše uvedeného vychází z iniciativ týkajících 
se renovace nízkoenergetických budov, použití fotovoltaických panelů, 
vytvoření fondu úspor a využití geotermální energie. Kromě těchto témat 
energetického managementu město také investuje do podpory zdravého a 
udržitelného života pro své občany prostřednictvím menších opatření, jako 
jsou solární lavičky – s Wi-Fi hotspoty a USB porty pro napájení mobilních 
telefonů – nebo nákupem 10 elektromobilů a 4 hybridů pro městské orga-
nizace a nemocnici. Aktivity města jsou pak podpořeny také participativní 
správou, která vytvořila platformu pro občany, aby mohli navrhovat budoucí
projekty, a vytvořením společného městského fóra pro místní podniky, které 
jim usnadní budoucí spolupráci.
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VÝZVY A ŘEŠENÍ        
      
Zprvu české obce neměly dostatek zkušeností s návrhem komplexní ener-
getické strategie, a bylo tedy nutné začít od nuly. Klíčoví pracovníci v obci se 
proto účastnili školení a rozvojových aktivit, začaly se připravovat projekty, 
řešila se vhodná komunikace mezi zástupci města a platforma Energy Cities 
sloužila jako základ pro sdílení osvědčených postupů.

Největší výzvou při vytváření fondu úspor energie bylo stanovit vhodný rok 
jako benchmark, který by tvořil přiměřený a motivační základ pro zúčastněné 
osoby a instituce. Systém musel správně reagovat na případná rozšíření 
budov tak, aby tím dotyčné obce nebo příspěvkové organizace (např. 
školy), nebyly negativně a nespravedlivě ovlivněny.

SMART AND GREEN

„Smart“ filosofií města je velmi jednoduchý a moudrý přístup – zaměřit se 
na své lidi. Kromě vše výše uvedeného jim nabízí finanční příspěvky – až do 
výše 40 000 Kč (1 500 EUR) jako dotaci na ekologicky šetrné zdroje energie, 
včetně fotovoltaických panelů. Formou meších grantů jsou podporovány i
aktivity vedoucí občany ke zvýšení povědomí o udržitelnosti jako jsou např. 
fair-trade trhy.

Park Václava Havla 
za městskou hradbou 
a má solární a Wi-Fi 
lavičku FullCapacity. 
Foto:
Viktória Selmeczy.
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LITOMĚŘICE – ZAMĚŘENO NA ÚSPĚCHY

2011: Byla vytvořena pozice energetického manažera - zpočátku pouze na  
 jeden rok
2012: Komplexní monitoring spotřeby energie - cca 50 obecních budov
2013: Energetický plán města do roku 2030, spuštění vlastních 
 fotovoltaických elektráren
2014: Přistoupení k iniciativě Energy Cities, zřízení fondu úspor
2015: První Horizon 2020 projekt a první rekonstrukce budovy v nízkoener 
 getickém standardu
2016: Byl dokončen první projekt EPC (13 objektů), přistoupení k Paktu
 starostů a primátorů
2017: Podpořeny jsou další 3 Horizon 2020 projekty
2018: Projekt PAVE (první energeticky aktivní veřejná budova)

Vytvořena byla také on-line platforma pro sdílení zkušeností s dalšími zain-
teresovanými městy (www.energetickymanagement.cz) nabízející přístup 
k aplikaci E-manager, která umožňuje sledovat spotřebu energie, stavební 
passporty a termíny. Prostřednictvím portálu www.dobrapraxe.cz město
sdílí příklady osvědčených postupů z jiných inovativních opatření.

Všechna opatření přijatá od roku 2011 směřují ke zvýšení udržitelnosti. Město 
řeší snižování spotřeby energie, emise z dopravy městského zastupitelstva 
a průzkum obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální a fotovoltaické elek-
trárny (FV). Naproti tomu například probíhají diskuse o ekologizaci střech 
obecních budov s rozsáhlou vegetací, aby se zvýšila účinnost panelů. Tím by 
se povrch střech ochladil a účinnost FV panelů by se mohla zvýšit o 3-5 %.

Litoměřice nečekají, že jim udržitelná budoucnost spadne z nebe: sami si ji 
tvoří.



19

Město Nitra zahájilo svůj vlast-
ní závod, aby se stalo slovenským 
lídrem v konceptu Smart City. A jede
rychle do finiše.

NÁVŠTĚVA VISEGRÁDSKÝCH MĚST

CHYTRÁ 
MOBILITA

MÍSTO: 
Nitra, Slovensko

OBYVATELSTVO:
80 123

TÉMA STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY: 
inteligentní mobilita a zelená 
infrastruktura 

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE:
- Fakulta záhradníctva a 
   krajinného inžinierstva
- Slovenská poľnohospodárska 
   univerzita v Nitre
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Systém ParkDots se svými 
podzemními senzory 
pomáhá řidičům najít dos-
tupná
parkovací místa po celém 
městě, což pomáhá zkrátit 
dobu jízdy a snížit provoz.
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Stojany na sdílená 
kola. Nitra v součas-
nosti instalovala 
sedm stojanů na 
sdílená kola se 70 
koly k dispozici.

Město Nitra nacházející se v západní části Slovenska pod vrchem 
Zobor a v údolí řeky Nitry, obrazně dláždí cestu k řešení problema-
tiky inteligentní mobility a k tomu, aby se stalo vůdčím městem na 

Slovensku v kategorii Smart City. V duchu zaměření na kvalitu života, inteli-
gentní energetiku a energetický management byla městskou radou v roce 
2016 schválena strategie mobility pro dosažení statusu Smart City.
 
To znamená, že město zahájilo inteligentní a moderní městskou hromadnou 
dopravu se zapojením elektrických autobusů a alternativních druhů 
dopravy (vytvořením sítě cyklostezek) a také regulací parkování v centru 
města.
 
Inteligentní řešení se zaměřují na zlepšování kvality života a zahrnují oblast 
informačních technologií, přičemž město využívá opatření jako jsou inteli-
gentní aplikace, systémy oznamování a inteligentní lavičky. Zahrnulo také 
zvýšení kvality veřejné zeleně včetně přístupných, otevřených zelených 
ploch a hospodaření s dešťovou vodou a motivuje občany k účasti na činnos-
tech vedoucích ke zvyšování kvality městského života.
 
V sektoru inteligentní energie město zahrnulo systémy nakládání s odpady, 
vodami a teplem šetrné k životnímu prostředí. Plán Nitry zahrnuje vypra-
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Inteligentní lavičky 
v Nitře, umožňu-
jící lidem nabíjet si 
telefony a přistupovat 
k Wi-Fi ve veřejných 
prostorách.

cování technickoekonomické studie s důrazem na využívání obnovitelných 
zdrojů energie, jakož i na zavádění nových technologií k vytvoření ener-
getické rezervy pro provozní potřeby města. Součástí plánu je také využití 
energie pocházející z komunálního odpadu, biomasy a úpravy vody.
 
Na poli energetického managementu Nitra plánuje zavést systém pro 
zjednodušení zpracování elektronických žádostí od občanů. Město 
také plánuje doplnit modernizaci veřejného osvětlení inteligentním moni-
torováním a řízením osvětlení. Na seznamu je také modernizace osvětlení
městských budov, sportovních zařízení a veřejných prostranství. Prvním 
krokem má mezitím být projekt LED osvětlení, realizovaný u základní 
školy Cabajská a u tenisových kurtů. Vypočítaná energetická úspora se 
pohybuje mezi 40 až 50 %, vč. nižších nákladů na údržbu.
 
Obec si klade za cíl dokončit realizaci všech cílů svého konceptu Smart City 
do roku 2022, a čerpat finanční prostředky s použitím všech možných zdrojů.

Fees /credit card, public transportation chip card/
•25€/year basic fee
•First hour free
•Next hour 0,5€, daily fee 3€
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URYCHLENÝ ROZVOJ

V rámci cílů inteligentní mobility Nitra buduje síť dobíjecích stanic (se šesti 
již funkčními) podporující elektromobilitu pro systém veřejné dopravy. Pod 
hlavičkou těchto cílů město mění autobusy na fosilní paliva na e-busy, čímž 
výrazně snižuje emise uhlíku (podpořeno prostřednictvím dotací programu 
Horizont 2020), a podporuje elektromobilitu opatřeními, jako jsou možnost 
využívání vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, bezplatné parkování 
u dobíjecích stanic a zvýhodněné sazby za parkování ve vyhrazených 
městských lokalitách.
 
Kromě toho se město snaží veřejnými elektromobily rozmístěnými po celém 
městském katastru podpořit dynamiku sdílení automobilů. Očekává se, 
že během první etapy bude nasazeno 10 veřejných elektromobilů. Kromě 
toho Nitra realizuje od roku 2014 svou strategii pro systém sdílení kol. To 
zahrnovalo vyhodnocení stávajících cyklostezek, propojení městských cykli-
stických tras do regionálních cykloturistických tras, navržení nových tras a 
vyřešení potenciálně problematických dopravních uzlů.
 
Systém sdílení jízdních kol zahájil provoz v srpnu 2017, kdy bylo k dispozici 
sedm stanic pro sdílení jízdních kol a 70 kol k půjčení, přičemž systém byl 
zpřístupněn prostřednictvím chytré aplikace společnosti Arriva Ltd.
 

Výsadba stromů ve 
městě zamýšlená 
jako prvek zlepšující 
mikroklima, posky-
tující stín a vsakující 
dešťovou vodu 
v ulici.

SMART&GREEN

V oblasti inteligentních aplikací připravuje Nitra ještě spuštění mobilní 
aplikace pro informování uživatelů o dopravních uzávěrách a omezeních 
v dopravní síti. Kromě toho se město již zabývá inteligentním parkovacím 
systémem, který poskytuje informace, kde jsou k dispozici parkovací místa
a za jakou cenu. Systém pracuje se senzory instalovanými pod vozovkou, 
které indikují dostupnost parkovacího místa. V rámci tohoto programu 
Nitra shromažďuje a analyzuje data (systém ParkDots společnosti Deut-
sche Telekom) o obsazenosti parkovacích míst a o nejvíce exponovaných 
oblastech. Dlouhodobý sběr dat a analýza umožní místním úřadům lépe 
porozumět chování řidičů, což povede k lepším rozhodnutím v otázkách 
parkování. Údaje například ukáží, kde auta parkují po delší dobu. Bude tak 
možné přizpůsobit opatření tak, aby bylo možné tyto oblasti lépe využívat 
podporou nebo regulováním toto chování. Mobilní aplikaci ParkDots si 
mohou stáhnout místní uživatelé i návštěvníci.
 
Nitra rychle směřuje k zamýšlené budoucnosti inteligentního města a řeší 
mnoho dalších témat, například zelenou infrastrukturu, a v současné době 
připravuje svůj generální plán veřejných zakázek v oblasti zeleně a strategii 
adaptace na změnu klimatu ve městě, která má být dokončena na konci roku 
2019. Nitranská cesta se zdá být vydlážděna a cílová destinace je jasná. 

ROLL MODEL

Plán udržitelné mobility v Nitře obsahuje strategické dokumenty, které 
zahrnují následující cíle starosty:
- snížení emisí, hluku a dalších negativních dopadů hustého provozu   
 uvnitř města;
- podpora sítě alternativní dopravy (např. cyklistika) propojením centra  
 města, předměstí a dalších
 významných lokalit ve městě;
- zvýšení podílu využívání veřejné dopravy občany a návštěvníky města.
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Polské město Vratislav, mnohdy 
spíše připomínající vysuté zah-
rady Babylonu, neustále pracuje 
na zlepšování životních, ekolog-
ických a „barevných“ standardů s 
pomocí zelených střech a fasád.

NÁVŠTĚVA VISEGRÁDSKÝCH MĚST

ORGANICKÁ 
ARCHITEKTURA VE 
MĚSTĚ

MÍSTO: 
Vratislav (Wrocław), Polsko

POČET OBYVATEL: 
639 259

TÉMA STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY:
Organická architektura

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE:
- Nákupní galerie Wroclavia 
- Capitol Musical Theater 
- Radnice
- Xawery Dunikowski Boulevard 
- Rezidence Angel River

5
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Fasády střediska Wroclavia 
mají speciálně navržené 
vertikální zahrady, které 
využívají druhy
přizpůsobené klimatickým 
podmínkám Vratislavi. 
Foto: Daniel Skarżyński
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Vítejte v džungli: 
zelená zóna v Capi-
tol Music Theatre. 
Foto: 
Viktória Selmeczy

Inteligentní, obyvatelná, zelená. Vratislav je jistě mnohem více než jen to, 
ale tyto tři pojmy shrnují to, co skutečně znamená, jak v současnosti, tak 
v budoucích záměrech. Evropské hlavní město kultury v roce 2016, zařa-

zeno mezi Top 100 „nejlepších měst pro život“ v roce 2016, v letech 2016 a 
2017 společnost Mercer Consulting zařadila Vratislav na žebříček Top 100 
inteligentních měst na světě v IESE Cities in Motion indexu (2017 Report). 
Vratislav však i nadále odmítá usnout na vavřínech.
 
V současné době město soustředí mnoho úsilí a zdrojů na budování moderních 
forem zeleně v okolí města, od zelených střech až po zelené fasády a stěny a 
otevřené bulváry podél řeky Odry. Město je přesvědčeno o tom, že alterna-
tivní formy zeleně vytvářejí živé povrchy, které se v průběhu roku neustále 
mění, čímž se pak stávají podnětem pro zdravou lidskou psychiku.

ZELENÁ NEJEN JAKO BARVA

Zdá se, že občané, podnikatelé a úřady se ve Vratislavi na jednom 
shodnou – slovy Henryho Forda: můžete mít své město v jakékoliv 
barvě, kterou chcete, pokud je zelená. Prvním takovým případem je např. 
nákupní centrum Wroclavia, které bylo slavnostně otevřeno v roce 2017, 
a které převzalo svou architektonickou inspiraci z 300 let staré přírodní 
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Radnice ve Vratislavi 
se stala první v Pol-
sku, která realizova-
la zelené stěny ve 
svých kancelářských
prostorách.
Foto:
Viktória Selmeczy

památky „dubový průvodce“. Směrem ke vstupu do obchodního domu 
inspiroval dub design vstupních střech a potisk na skleněném povrchu, který 
se podobá tvaru koruny stromů, a přidává odkazy na téma stromu a lesa, 
které se nacházejí uvnitř budovy.

Zelené plochy ve Wroclavii mají přes 6 000 m² skládajících se mimo jiné ze 
střešních zahrad, zelených stěn a fasád různě roztroušených po obchodním 
centru. Představují příklad založení vegetace v městském prostoru 
stejně jako příklad ekologických řešení používaných majitelem Wroclavia, 
Unibail-Rodamco-Westfieldem.

Nákupní centrum nabízí také 4 300 m2  plochy v zóně „Grand Kitchen“, 
která slouží jako zelená střecha otevřená pro návštěvníky. Je to zelené 
dílo, na kterém se podílí břízy himalájské (Betula utilis), směsi okrasných 
trav (včetně Miscanthus sinensis, Deschampsia flexuosa, Pennisetum 
alopecuroides a Imperata cylindrica) a trvalek jako jsou např. Geranium 
sanguineum, Phlox  subullata a Vinca minor. Jak se to povedlo? Díky použití 
různé tloušťky substrátu a automatického zavlažovacího systému. Kromě 
toho je zde také včelín nad vstupní rampou – s více než 300 000 včelami – 
na podporu zachování biologické rozmanitosti zeleně ve městě.
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Fasády obchodního centra byly speciálně navrženy jako vertikální zahrady, 
které rozčleňují tento povrch a dělají fasádu vizuálně atraktivnější. Použity 
jsou druhy přizpůsobené klimatickým podmínkám Vratislavi (např Festuca 
gla uca a Pachysandra terminalis). Fasáda je vyrobena z 690 zelených 
modulů s více než 11 000 rostlinami. Automatický zavlažovací systém je 
řízen online a umožňuje dálkové ovládání doby zavlažování, což je užitečné 
pro výkyvy teplot v průběhu celého roku. Šedá voda z Wroclavie se používá 
k zavlažování zelených střech a vertikálních zahrad.

Následujíce tento příklad, vybudovalo Divadlo Capitol Music po ukončení 
rekonstrukce v roce 2013 ve svých prostorách zelenou terasu. Místo, kde se 
dá posadit, pít kávu, číst noviny nebo knihu, a mít přitom uklidňující výhled na 
moderní stěny s živými rostlinami o celkové ploše 240 m 2. V části uvertikální 
zahrady jsou lehátka pro relaxaci s hudbou hrající v pozadí. Vertikální zahradní 
systém je založen pomocí plstěných kapes naplněných substrátem. V tomto 
speciálně připraveném substrátu mají kořeny rostlin ty správné podmínky 
pro růst. Celkem více než 5 700 rostlin zkrášluje tento prostor. Vegetační 
stěny jsou opatřeny vodními vykapávači jako součást automatického 
zavlažovacího systému a v rámci údržby je zajištěno dávkování hnojiv, 
prořezávání a biologická ochrana proti chorobám a hmyzu.

SMART&GREEN

Vratislav byla prvním městem v Polsku, které přijalo usnesení tý-
kající se „Osvobození od daně z nemovitostí pro využitelné obytné 
prostory v rámci projektu na zintenzivnění vytváření zelených
ploch v rámci města Vratislav,“ schváleného v září 2015 radou 
města. Usnesení stanovuje snížení daně z nemovitostí pro ty, kteří 
se rozhodnou vytvořit veřejnou zelenou střechu nebo vertikální
zahradu na své budově.

ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

Vratislavská radnice přistupuje ke všem těmto vylepšením velmi 
odpovědně. Ekologicky smýšlející stavební úřad i odbor udržitelného rozvoje 
se aktivně snaží o ekologizaci města a příkladem je i vertikální zahrada 
Městského úřadu, která vznikla v roce 2014. Vzhledem k úzkým budovám 
a poválečným sklepům bylo jedinou možností vytvoření netradičních forem 
zeleně. Vertikální zahrady nejen zvyšují estetickou hodnotu interiéru, s 
důrazem na zelenou image města, výrazně také zvyšují akustický komfort 
uvnitř budovy. Více než 6 500 rostlin bylo vysazeno do geometrických 
vegetačních modulů o celkové ploše 100 m2 . Vratislavská radnice se tak 
stala vůbec první radnicí v Polsku s takovouto instalací a využitím místa.

Další zelenou oázou města je třeba Xawery Dunikowski Boulevard, který se 
nachází na jižním břehu řeky Odry se svými 94 listnatými stromy, 210 
živými ploty, přes 368 vysazenými popínavými rostlinami, 8 148 krokusy, 6 
128 okrasnými travinami a více než 9 481 m2  nových trávníků. Anebo
také sídliště Angel River – jehož ekologicky aktivní plochy se skládají 
z poloviny ze zelených střech. Vratislav se zdá být odhodlaná nesmířit se 
s těmito úspěchy a chce pokračovat dále.

Xawery Duni-
kowski Boulevard 
má nyní 94 list-
natých stromů, 210 
živých plotů, přes 
368 osázených
popínavých rostlin, 
8 148 krokusů, 6 
288 okrasných trav 
a více než 9 481 m2 

nových trávníků. 
Foto:  
Joanna 
Mazur-Czarnecka. 
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