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radským fondom (IVF), participujúce organizácie zistili, že mestské samosprávy 
sú si vedomé nových výziev a zaujímajú sa o inovatívne a inteligentné tech-
nológie a riešenia, ktoré môžu zlepšiť kvalitu mestského prostredia. Nie vždy 
je ich však možné aplikovať, či už z legislatívnych alebo technických dôvodov.

Keďže poznanie a osobná skúsenosť sú kľúčové, rozhodli sme sa vytvoriť 
nadstavbu predošlého projektu a požiadať IVF o podporu nového projektu s 
názvom „Inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských 
krajín“. Náplň projektu tvorili štyri jednodňové študijné cesty, realizované 
v dňoch 5. - 15. marca 2019 v krajinách V4. Cieľom študijných ciest bolo posilniť 
efektívnu medzinárodnú spoluprácu medzi samosprávami, odborníkmi, zástup-
cami neziskových organizácií a zabezpečiť výmenu poznatkov a prístupov.

Táto brožúra predstavuje súhrn prípadových štúdií z navštívených miest a popis 
praktických ukážok, ktoré boli prezentované v jednotlivých krajinách. Prezento-
vané témy pokrývali oblasti ako: efektívny vodný manažment –čistenie odpa-
dových vôd, efektívne hospodárenie s energiou, inteligentnú mobilitu, tvorbu 
prvkov zelenej infraštruktúry a nové formy uplatnenia zelene v mestách.

Urbanizované prostredie v mestách krajín Vyšehradskej štvorky zaznamenáva 
negatívne dôsledky klimatických zmien a pociťuje nedostatok zelených plôch 
v rámci zastavaných území. Plochy zelene sú neustále atakované ambíciami 
investorov. Na druhej strane sa však objavujú iniciatívy trvalo udržateľného 
prístupu a potrebnej adaptácie na meniace sa klimatické zmeny. Vďaka mnohým
ekosystémovým službám, ktoré zeleň ponúka, sa zvyšuje kvalita zdravia 
obyvateľov, eliminuje sa znečistenie ovzdušia a intenzita hluku, redukujú sa 
vlny horúčav a negatívne vplyvy tepelných ostrovov. Zeleň napomáha zadržia-
vaniu dažďovej vody a zvyšovaniu biodiverzity.

V roku 2017, počas realizácie projektu „Smart and Green – budúcnosť pre 
vyšehradské krajiny“, ktorý bol taktiež financovaný Medzinárodným vyšeh-

INOVATÍVNE A TRVALODRŽATEĽNÉ 
RIEŠENIA V MESTÁCH 
VYŠEHRADSKÝCH KRAJÍN

1



7

Budapešť, Maďarsko, pristupuje 
k otázkam manažmentu odpa-
dových vôd zodpovedne.  Inovatívny 
prístup, s ktorým prišla spoločnosť 
ORGANICA posúva čistenia odpa-
dových vôd k užšej sociálnej inter-
akcii.

V MESTÁCH VYŠEHRADSKÝCH KRAJÍN

ZELENÉ 
ČISTENIE

MESTO:  
Budapešť, Maďarsko

POČET OBYVATEĽOV :
1.7 millióna

TÉMA ŠTUDIJNEJ CESTY: 
čistenie odpadových vôd

NAVŠTÍVENÉ MIESTA:
- Čistička odpadových vôd v južnej
   časti Budapešte
- Nábrežie rieky Dunaj
- Nehru Park
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Botanická záhrada, je 
kľúčovým elementom Or-
ganica Food Chain Reactor, 
kde koreňový systém rastlín 
napomáha pri čistení odpa-
dových vôd  privádzaných z  
južnej časti Budapešte.
Foto: Viktória Selmeczy.



Denne prechádza 
čistiacim procesom 
80 000 m3 vody s 
priemerným 50% 
poklesom celkového 
množstva dusíka v 
priebehu čistenia, 
vďaka rastlinnej zložke 
je potrebných o 50% 
menej prevzdušňo-
vacích procesov, čo má 
za následok aj zníženie 
produkcie kalu o 25% a 
zvýšenie úspor energie. 
Foto: 
Viktória Selmeczy.
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Ak existuje spoločný menovateľ, ktorý prepája Budapešť, tak je to 
rieka Dunaj. Toto úzke prepojenie sa premietlo do dlhoročnej tradície, 
vysoko rozvinutej vodohospodárskej infraštruktúry a odborných 

znalostí v oblasti vodného hospodárstva. Znečisťovanie vody je však stále 
značným problémom, preto bolo potrebné prijať opatrenia, právne postihy a 
inštitucionálne rámce týkajúce sa spôsobu hospodárenia s vodou a jej sani-
táciou, aby sa ochránili vodné zdroje.

V Budapešti sa denne vyprodukuje približne 500 000 m3 odpadových vôd. 
Hlavnými zdrojmi tejto kontaminácie sú priemyselné a poľnohospodárske 
činnosti, ale aj spoločenské využitie. Tradičné čistenie odpadových vôd je 
zabezpečované veľkými, centralizovanými zariadeniami, produkujúcimi 
ako vedľajší aspekt čistenia, silný zápach. Z tohto dôvodu boli čističky 
odpadových vôd situované mimo obývaných oblastí, čo je však náročné 
na infraštruktúru a má za následok vyššie náklady na úpravu vody. Takto 
začínala aj čistička odpadových vôd v južnej časti Budapešte. Od roku 2009 
však Organica Water Inc. prišla s novým riešením Food Chain Reactor (FCR), 
ktoré malo inovovať technológiu  čistenia .

Technológia FCR necháva filtrovať aktivovaný kal pevným filtrom, ktorý 
využíva jednak prírodné (tj korene rastlín) a technické systémy (tj bio 
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Avantgardný vodný 
manažment: projekt 
Szabihíd pomo-
hol predefinovať 
vzájomný vzťah 
medzi spoločnosťou 
a vodou, čím vytvoril 
viac obývateľný 
priestor.
Foto: Valyo.
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vlákna inšpirované štruktúrou koreňov rastlín). Látky z kalu umožňujú rast 
nadzemnej biomasy. Prostredníctvom koreňov rastliny nielenže poskytujú 
značné množstvo aktívnej povrchovej plochy, ale tiež dopĺňajú potravinový 
reťazec v tzv. biologických reaktoroch. Takto sa na koreňoch rastlín vytvára 
rôznorodý ekologický a pružný biofilm, ktorý je schopný zvládať výkyvy 
(kvalitatívne a kvantitatívne) a tým je čistenie efektívnejšie - v porovnaní 
s konvenčnými systémami mechanického, biologického a sedimentačného 
čistenia.

Systémy s pevným filmom sú založené na procese aktivovaného kalu, 
pričom mikroorganizmy a baktérie konzumujú kontaminanty v odpadovej 
vode. FCR Organica tento proces zlepšila využitím biofilmu s pevným 
lôžkom, ktorý rastie na prirodzených aj technických koreňových štruktúrach 
v kaskádovom dizajne reaktora, čo umožňuje prítomnosť oveľa väčšieho 
množstva organizmov a ich väčšej rozmanitosti.

Modernizácia FCR na čistiareň odpadových vôd úspešne vyriešila 
sekundárne otázky, čo umožnilo technicky vyčistiť 80 000 m3 za deň. Prišlo 
aj k zvýšeniu celkovej účinnosti reaktora, čo v priemere predstavuje 50% 
zníženie celkového množstva dusíka z odpadových vôd, pričom sa vyžaduje 
o 50% menej prevzdušňovania, a vyprodukuje sa o 25% menej kalu, čo tiež 
vedie k úsporám energie. Konečným výsledkom je riešenie, ktoré má nižšie 
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priestorové nároky, nižšie prevádzkové náklady, zníženú spotrebu technickej 
infraštruktúry a vytvára príjemné prostredie, napr. botanickej záhrady bez 
zápachu.
 
POTENCIÁL RIEKY V MESTE
Budapešť sa nazýva Perlou Dunaja, pretože jej 525 km2 sa nachádza po 
oboch brehoch Dunaja, ktorý rozdeľuje mesto na časti Buda a Pešť. Dvanásť 
mostov, a dve železničné mosty spájajú obe strany. Otázkou ostáva, ako 
účinne prepojiť rieku s ľuďmi.

Významnú rolu v tom zohráva aj samotná občianska angažovanosť. 
Obyvatelia mesta založili asociáciu Mesto a rieka (Valyo). Je to nezávislá 
organizácia, ktorí majú snahu Dunaj viac priblížiť ľuďom a potenciál nábreží 
využiť na pre šport, kultúrne podujatia, rekreačné plochy a voľno časové 
aktivity. Projekt Szabihíd, siaha do roku 2016, kedy bol most Liberty 
uzavretý z dôvodu rekonštrukcie uzavretý pre dopravu a bol sprístupnený 
iba chodcom. Asociácia Valyo spustila kampaň, aby sa dni bez áut opakovali 
častejšie a most sa využíval na kultúrne a spoločenské podujatia (koncerty, 
premietanie filmov, divadelné hry,...). Spolupráca miestnych samospráv a 
mimovládnych organizácií usiluje o vytváranie nových stratégií a aktivít s 
cieľom vytvoriť životaschopnejšie, inteligentnejšie a zelené mestské pros-
tredie v Budapešti. 

Projekt Kifolyó 
podporovaný Medz-
inárodným vyšeh-
radským fondom 
tiež pomáha ľuďom 
priblížiť sa k vode s 
voľnými priestormi na 
grilovanie.
Foto:
Daniel Ludmann.

SMART&GREEN 11V MESTÁCH VYŠEHRADSKÝCH KRAJÍN

ČO PREDCHÁDZALO REKONŠTRUKCII NEHRU PARKU?

Jednou z najväčších výziev 9. budapeštianskeho okrsku - Ferencváros, 
bola revitalizácia časti Nehru  parku, na brehu rieky Dunaj. Na základe 
krajinno- architektonického návrhu bolo vybudované detské ihrisko, 
športové zariadenia boli zrekonštruované a rozšírené - vrátane futba-
lového ihriska, troch basketbalových ihrísk, šachových stolov, BMX 
parku, skateparku a workout parku. Ďalšie rozširovanie a vybavenie 
parku bude realizované na základe výsledkov diskusií, v ktorých zaznie-
vajú požiadavky na užšie prepojenie miestnych obyvateľov s Dunajom

,,

Foto:  Norbert Hartyányi/We 
Love Budapest
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Mesto Litoměřice v Českej republike, 
rieši problematiku energetického 
manažmentu jedinečným spôsobom. 
Žiadne iné mesto v ČR nemôže prez-
entovať takýto komplexný prístup. 
Litoměřice majú ambíciu stať sa 
energeticky nezávislým a nízko 
emisným mestom, mestom inovácií.

V MESTÁCH VYŠEHRADSKÝCH KRAJÍN

ALTERNATÍVNA
ENERGIA

MESTO: 
Litoměřice, Česká republika

POČET OBYVATEĽOV: 
24 000

TÉMA ŠTUDIJNEJ CESTY: 
energetický manažment

NAVŠTÍVENÉ INŠTITÚCIE: 
Mestský úrad
Materská škola

3
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Fotovoltaická elektráreň 
na streche materskej školy. 
Nespotrebovanú energiu, 
cca 60%, ponúkajú
k ďalšiemu odberu. 
Foto: Viktória Selmeczy.
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Mesto Litoměřice, 
bohaté na históriu, ale 
zamerané na budúc-
nosť využívaním 
technikých inovácií.
Foto: Pavel Dostál.
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Mesto malé veľkosťou, ale veľké zanietenosťou a inováciami, hlavne ak 
si uvedomíme, že v oblasti energetického manažmentu sa Litoměřice 
stali českou vlajkovou loďou. Litoměřice sa zapojili do iniciatívy Energy 

Cities, podpísaného primátormi a starostami a získali prestížne hodnotenie „A“ 
v miestnej Agende 21, iniciatíve založenej na summite v Riu.

Tieto úspechy nie sú náhodné. Mesto zadefinovalo „energiu“ ako strategickú 
záležitosť vo svojom Strategickom pláne mesta Litoměřice, ktorý spočíva na 
piatich pilieroch:

1. Atraktívne, malebné a prosperujúce mesto.
2. Príjemné mesto pre život v srdci záhrad Čiech.
3. Zdravé mesto, mesto kultúry športu a vzdelávania.
4. Mesto inovácie, energeticky nezávislé a nízko emisné.
5. Zodpovedné, efektívne a dobre spravované mesto.

Energetický pilier sa preto zameriava na dosiahnutie samostatnej úrovne 
sebestačnosti v oblasti výroby energie prostredníctvom využívania miestnych 
obnoviteľných zdrojov energie, najvyšších možných úspor energie a úspor 
z prevádzkových nákladov. Zároveň aj má za cieľ podporovať zdravé životné 
prostredie.

Táto cieľavedomá stratégia je podporovaná čiastkovými plánmi, ako napríklad 
Energetický plán mesta do 2030. Litoměřice si do roku 2030 kladú za cieľ 
ušetriť 20% svojej spotreby a zvýšiť podiel obnoviteľnej energie na celkovej 
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Viac ako polovica 
služobných áut dos-
tupných pre pra-
covníkov Mestského 
úradu je
elektrická. Ďalším 
plánom mesta sú 
verejné nabíjacie 
stanice využívajúce 
prebytočnú energiu zo
strechy materskej 
školy, kde je nainštalo-
vaná fotovoltaika. 
Foto: Pavel Dostál
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spotrebe energie. Samosprávy v ČR sú do značnej miery autonómne z hľadiska 
hospodárenia s energiou a môžu sa dokonca stať aj dodávateľom elektriny 
do energetickej siete. V prípade vybudovania plánovaného geotermálneho 
projektu bude podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie 50%. V 
prípade, že projekt nebude ukončený, bude dosahovať 14%, čo je v porovnaní s 
ostatnými českými mestami stále výrazný počet.

Spolu s podielom obnoviteľnej energie sa očakáva, že emisie CO2 viazané na 
výrobu energie klesnú v geotermálnom scenári o 80% a v druhom prípade o 41%. 
Spolu so zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov energie sa mesto zamer-
iava aj na zvyšovanie energetickej efektívnosti existujúcich budov a zariadení.

Aktivity Magistrátu na dosiahnutie vyššie uvedených ambícií spočívajú v inici-
atívach týkajúcich sa renovácie nízkoenergetických budov, zakladaní fotovolta-
ických panelov, podpore sporiteľného fondu a využívaniu geotermálnej energie. 
Okrem toho mesto investuje aj do podpory zdravého a trvalo udržateľného 
životného prostredia, pokračovaní projektov ako: inštalácia solárnych lavičiek 
- s Wi-Fi pripojením a USB portami na nabíjanie mobilných telefónov. Mesto 
zabezpečí 10 elektro bicyklov a 4 hybridy (autá) pre mestské štátne organizácie 
a nemocnicu. Okrem toho samospráva podporuje participatívne riadenie, 
vytvorila platformu umožňujúcu zapájanie občanov do budúcich projektov, 
možnosť prinášať nápady, ktoré oblasti ešte zlepšiť, spustila spoločné mestské 
fórum miestneho podnikania na uľahčenie budúcej spolupráce medzi občanmi, 
podnikateľmi a mestom.
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VÝZVY & RIEŠENIA
Keďže v Českej republike doteraz nebol dostatok skúseností s manažovaním 
komplexnej energetickej stratégie miest, Litoměřice museli začať od začiatku. 
Kľúčoví pracovníci mestskej samosprávy boli školení po odbornej stránke i po 
stránke administratívnej prípravy projektov. Hľadali sa partneri a možnosti 
implementácie, prepájali sa jednotlivé pracoviská Mestského úradu a bola 
zriadená platforma Energy Cities, ktorá sprostredkovávala výmenu skúseností, 
dobrých príkladov a osvedčených postupov.

Pre založenie Fondu úspor energie bolo najväčšou výzvou, stanoviť dobrý 
referenčný rok ako primeraný a motivačný základ pre zainteresovaných aktérov. 
Pilotný projekt realizovaný na mestských budovách (napr. škola) mal preukázať 
efektivitu a zmysel úprav a návratnosť finančných prostriedkov vynaložených 
na založenie. 

SMART AND GREEN /INTEIGENTNE A TRVALOUDRŽATEĽNE
V konečnom dôsledku „smart“ filozofia mesta je udržiavaná veľmi jednoducho 
– sústreďuje sa pozornosť na ľudí. Okrem celospoločenských kvalít, mesto 
ponúka finančné stimuly – až do 40 000 Kč (1 500 EUR) - ako dotáciu na ekolog-
ické zdroje energie, vrátane fotovoltaických panelov. Samospráva využíva aj 
malé granty na podporu aktivít podporujúcich trvalo udržateľnosť , ako napr. 
fair-trade trhy domácich farmárov a predaj produktov z lokálnych surovín.

V Parku Václava Havla 
za hradbami mesta, 
je k dispozícii solárne 
nabíjateľná a lavička
s pripojením na Wi-Fi. 
Foto:
Viktória Selmeczy.
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Litoměřice –dosiahnuté a plánované ciele/vízie

2011: Vytvorenie pozície energetického manažéra – skúšobne na jeden rok
2012: Komplexné monitorovanie spotreby energie – z približne 50 
 mestských budov
2013: Vypracovanie energetického plánu mesta do roku 2030, spustenie 
 vlastných fotovoltaických elektrární
2014: Zapojenie sa do iniciatívy Energetické mestá , založenie fondu na 
 úsporu energie
2015: Prvý projekt Horizont 2020 a prvá prestavba budov na 
 nízkoenergetické
2016: Ukončenie prvého projektu EPC (13 budov), pristúpenie k Dohovoru 
 Primátorov
2017: Podporené ďalšie 3 projekty Horizont 2020
2018: PAVE projekt (prvá energeticky aktívna budova)

Taktiež bola vytvorená online platforma na zdieľanie skúseností s ostatnými 
zainteresovanými mestami (www.energetickymanagement.cz), ktorá ponúka 
prístup k aplikácii E-manager, ktorá umožňuje sledovanie spotreby energie, 
získavanie povolení a sledovanie aktuálnych termínov uzávierok grantových 
schém. Prostredníctvom portálu www.dobrapraxe.cz mesto zdieľa príklady
najlepších postupov a inovatívnych úspechov z iných lokalít.

Všetky opatrenia prijaté od roku 2011 sa týkajú zvyšovania udržateľného 
prístupu fungovania mesta a znižovania ekologickej stopy. Mesto podporuje 
znižovanie spotreby energie budov, redukciu emisií z dopravy používanej 
mestským zastupiteľstvom a hľadá vhodné obnoviteľné zdroje, ako je geoter-
málna energia a využívanie fotovoltaiky (PV). V súčasnosti prebieha diskusia 
o ekologizácii striech mestských budov prostredníctvom extenzívnych 
strešných záhrad, aby sa zvýšila účinnosť panelov. Vegetácia by povrch striech 
ochladzovala a účinnosť FV panelov by sa mohla zvýšiť o 3-5%.

Litoměřice pasívne nečakajú na zázrak, ktorý by prispel k udržateľnej budúc-
nosti: sami k nej aktívne prispievajú.
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Mesto Nitra má ambíciu stať sa 
lídrom medzi „smart cities“ na Slov-
ensku. Implementácia smart
riešení v oblastiach dopravy, energie 
a kvality života obyvateľov začala v 
roku 2016.

V MESTÁCH VYŠEHRADSKÝCH KRAJÍN

INTELIGENTNÁ 
MOBILITA

MESTO: 
Nitra, Slovensko

POČET OBYVATEĽOV: 
80 123

TÉMA ŠTUDIJNEJ CESTY: 
smart mobilita and 
zelená infraštruktúra

NAVŠTÍVENÁ INŠTITÚCIA: 
- Fakulta záhradníctva a 
   krajinného inžinierstva
- Slovenská poľnohospodárska
   univerzita v Nitre

4
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ParkDots systém, pros-
tredníctvom zabudovaných 
podzemných senzorov, 
umožňuje lepšiu orientáciu 
v dostupnosti parkovacích 
miest v meste v reálnom 
čase a tým redukovanie času 
potrebného prejazdom cez 
mesto a hľadaním parkova-
nia.
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V centre mesta Nitra 
je jedna zo staníc 
zdieľaných bicyklov. 
V Nitre je sedem 
takýchto staníc so 
70 bicyklami.

Mesto Nitra, sa nachádza v západnej časti Slovenska, pod vrchom Zobor, 
v údolí rieky Nitra. Má bohatú históriu a v súčasnosti odvážne ambície, 
stať sa lídrom v oblasti Smart cities na Slovenku. Zatiaľ samospráva 

zrealizovala projekty týkajúce sa smart dopravy, zlepšovania v oblasti životnej 
úrovne obyvateľov, inteligentného energetického manažmentu a inteli-
gentnej energie. Samotný zámer uskutočnenia konceptu Smart City v Nitre bol 
schválený v roku 2016 Mestským zastupiteľstvom.

Samospráva aktívne pracuje na koncepte modernej verejnej dopravy so zapo-
jením elektro autobusov, cyklo busov ako aj implementácie alternatívnych 
druhov dopravy (cyklodoprava), podporenú výstavbou siete cyklotrás 
a reguláciou parkovania v centre mesta.

V centre pozornosti sú aj otázky zlepšovania životnej úrovne obyvateľov, 
vrátane oblastí inteligentných riešení (Smart aplikácie, notifikačné systémy, 
inteligentné lavičky), zlepšovanie kvality verejných priestranstiev a dostupných 
rekreačných plôch, inštalácia osviežovačov vzduchu. Do popredia vystupuje 
manažment dažďovej vody a motivovanie občanov k účasti na aktivitách.

Ekologickejšie nakladanie s odpadom a výhodnejšie hospodárenie s vodou 
a teplom plánuje zastrešiť oblasť inteligentnej energie. V pláne je spracovanie 
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Inteligentné lavičky 
v rámci mesta, posky-
tujúce možnosť dobí-
jania smart telefónov 
a prístup
na Wi-Fi v rámci 
vybraných verejných 
priestranstiev.

technicko-ekonomickej štúdie s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov, 
ako aj zavedenie nových technológií pre vytváranie energetických zásob pre 
prevádzkové potreby mesta. Využité by mali byť elektro batérie nabíjané 
z výstupov spracovania komunálneho odpadu, biomasy a vodných zdrojov. 

V oblasti energetického manažmentu plánuje mesto Nitra realizovať sofistiko-
vaný systém na zjednodušenie spracovania elektronických žiadostí, doplniť 
modernizáciu verejného osvetlenia inteligentným monitorovaním a ovládaním 
svietidiel. Plánovaná je aj modernizácia osvetlenia v mestských budovách, 
športových areáloch a verejných priestranstvách. Pilotný projekt LED svietid-
lami bol zrealizovaný na ZŠ Cabajská a v areáli tenisových kurtov. Úspora týmto 
svietením by mala byť okolo 40 až 50 % s tým, že budú znížené náklady na 
údržbu. Ciele v rámci Smart City chce mesto zrealizovať do roku 2022 a využije 
všetky dostupné možnosti čerpania finančných zdrojov (IROP, OP Ministerstva 
hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Komunitárne fondy
EÚ a združené investície s podnikateľskými subjektmi formou verejno-súkrom-
ných partnerstiev). ,,
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AMBÍCIE MESTA
V rámci cieľov inteligentnej mobility Nitra buduje sieť nabíjacích staníc (šesť 
je už v prevádzke), v rámci verejnej dopravy rozvíja elektro mobilitu (výmena 
palivových autobusov za elektrické, čím sa výrazne znižujú emisie uhlíka 
a zvyšuje sa ochrana životného prostredia). Ide o program dotácií Hori-
zont 2020, ktorého cieľom je realizácia novej linky MHD s využitím eBUS-ov, 
možnosť využiť vyhradené BUS pruhy pre elektro vozidlá, parkovanie zadarmo 
v prípade nabíjania v nabíjacích staniciach, možnosť využiť vyhradené parko-
vacie miesta v centre mesta a možnosť využiť zľavy cien parkovania v určených 
lokalitách mesta.

Samospráva má ambíciu zaviesť systém verejných elektro vozidiel na území 
mesta Nitra (tzv. zdieľané autá). Počas prvej etapy sa očakáva nasadenie 10 
verejných elektro vozidiel. Od roku 2014 sa realizuje stratégia bikedharing. Pred-
chádzalo jej zhodnotenie existujúcich cyklistických trás, prepojenie mestských 
cyklistických trás s regionálnymi a naprojektovanie nových, vrátane riešenia
potenciálnych problematických dopravných uzlov. Systém zdieľania bicyklov 
začal v auguste 2017, pričom bolo k dispozícii sedem staníc a 70 bicyklov, ktoré 
boli prevádzkované prostredníctvom mobilnej aplikácie spoločnosti Arriva a.s.

Výsadba stromov 
v meste s cieľom 
zlepšenia mikrokli-
matických podmien-
ok, adaptácia na
zmenu klímy, za-
bezpečenie tieňa 
a zlepšenie infiltrácie 
dažďovej vody.

SMART&GREEN

Ďalšia mobilná aplikácia, bude informovať užívateľov o uzávierkach a obmedze-
niach v doprave. Nie je to prvá aplikácia, ktorú môžu obyvatelia mesta využívať. 
Úspešne už funguje aplikácia ParkDots, spoločnosti Deutsche Telekom, ktorá 
monitoruje vybrané parkovacie plochy v meste a poskytuje on- line informácie 
o ich obsadenosti a poplatkoch za parkovanie. Inteligentný parkovací systém 
pracuje so snímačmi nainštalovanými pod vozovkou, aby indikoval dostupnosť 
daného parkovacieho miesta alebo jeho obsadenosť. V rámci tejto aplikácie 
Samospráva zhromažďuje a analyzuje údaje.

Dlhodobý zber údajov a ich analýza umožnia lepšie porozumieť správaniu 
vodičov a nastaviť adresnejšie rozhodnutia v otázkach parkovacej politiky. 
Mobilná aplikácia ParkDots môže byť využívaná obyvateľmi mesta ale aj 
turistami, pomáha ľahšie sa orientovať v aktuálnej dopravnej situácii mesta 
a možnosti zaparkovania, šetrí čas potrebný na hľadanie voľného parkovacieho 
miesta.

Netreba dodávať, že Nitra napreduje rýchlo k vízii inteligentného mesta. Okrem 
mobility rieši aj kvalitu zelenej infraštruktúry, kde najnovšími dokumentmi 
budú Generel zelene mesta Nitra (spracovaný do 2020) a Stratégia adaptácie 
na zmenu klímy (spracovaná do konca roku 2019).

Model nabaľovania

Plán trvalo udržateľnej mobility v meste Nitra pozostáva z viacerých stra-
tegických cieľov:

- zníženie emisií, hluku a iných negatívnych vplyvov motorovej dopravy v  
   meste;
- podpora siete alternatívnej dopravy (napr. cyklistickej, zvýšenie podielu 
   elektro busov ), prepojenie centra mesta, sídlisk a záujmových bodov v 
   meste;
- podpora zdieľanej verejnej a súkromnej dopravy obyvateľmi mesta
   i návštevníkmi.
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Mesto Wrocław v Poľsku, zlepšuje 
urbanizované prostredie mesta a 
kvalitu života jeho obyvateľov,
podporuje environmentálne a per-
cepčne atraktívne aspekty prostre-
dia uplatňovaním alternatívnych

V MESTÁCH VYŠEHRADSKÝCH KRAJÍN

ZELENÉ 
MESTO

MESTO: 
Wrocław, Poľsko

POČET OBYVATEĽOV:
639,259

TÉMA ŠTUDIJNEJ CESTY:
mestská zeleň - strešné a 
vertikálne záhrady

NAVŠTÍVENÉ MIESTA:
- Wroclawia– obchodné centrum
- Hudobné divadlo Capitol
- Mestský úrad
- Nábrežie Xawera Dunikowskeho
- Obytný komplex Angel River

5
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Fasády nákupného centra 
Wroclavia majú špeciálne 
navrhnuté vertikálne 
záhrady, ktorých použité
rastlinné druhy sú 
prispôsobené klimatickým 
podmienkam prostredia.
Foto: Daniel Skarżyński
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Vitajte v džung-
li: zelená zóna 
v hudobnom divadle 
Capitol.
Foto: 
Viktória Selmeczy

Inovatívna, obývateľná, zelená = Wroclaw. No nie je to všetko, čo mesto 
ponúka. Spomínané prívlastky odzrkadľujú aká Wroclaw v skutočnosti je, ale 
i kam smeruje. Európske hlavné mesto kultúry z roku 2016, bolo zaradené 

spoločnosťou Mercer Consulting medzi 100 najlepších miest na život v rokoch 
2016 a 2017. V hodnotení IESE Mestá v pohybe sa tiež zaradila medzi 100 
najlepších smart miest na svete za rok 2017. Wroclaw však napreduje ďalej 
a neuspokojuje sa s už dosiahnutými oceneniami.

V súčasnosti je množstvo úsilia a finančných zdrojov venovaných na budo-
vanie alternatívnych spôsobov uplatnenia zelene v urbanizovanom prostredí, 
od zelených striech, vertikálnych záhrad, až po rozsiahle revitalizácie nábreží 
rieky Odry. Samospráva je presvedčená, že alternatívne formy zelene vytvárajú 
živé plochy, ktoré sa v priebehu roka neustále menia, čím vytvárajú atraktívne 
prostredie a zlepšujú psychickú pohodu obyvateľov i návštevníkov.

AJ ZELENÁ JE FARBA
 Zdá sa, že občania, podnikatelia a úrady vítajú iniciatívu Magistrátu mesta: 
parafrázujúc Henryho Forda: „Môžete mať svoje mesto v akejkoľvek farbe, 
pokiaľ to bude zelená“.
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Radnica vo Wroclaw 
sa stala prvou 
v Poľsku, ktorá 
integrovala zelené 
fasády na svojej 
budove.
Foto: 
Viktória Selmeczy

Wroclawia nákupné centrum, slávnostne otvorené v roku 2017, prevzalo 
architektonickú inšpiráciu z 300-ročnej prírodnej pamiatky „Sprievodcu“, 
neďaleko stojaceho duba. V súčasnosti majestátne stojí pri hlavnom vstupe 
do nákupného centra. Dub inšpiroval architektúru stavby, symbolika stromu 
prechádza celým nákupným centrom, od podlažia až na strechu, od fasády 
budovy až po interiér.

Zelená plocha vo Wroclawii má viac ako 6 000 m², vrátane strešných záhrad, 
fragmentov vertikálnych výsadieb na vonkajšej fasáde a zelených stien vo 
vnútri obchodného domu. Zelené strechy a fasády predstavujú zdarný príklad 
uplatnenia flóry v mestskom prostredí, čo má estetický, ekologický a environ-
mentálny význam. Celý koncept mohol byť realizovaný vďaka podpore vlast-
níka objektu- Unibail Rodamco Westfielda.

Zóna nákupného centra Grand Kitchen s reštauračnými zariadeniami je prepo-
jená so strešnou záhradou (4,300 m2), prístupnou pre návštevníkov. Intenzívnu 
strešnú záhradu tvoria vyvýšené záhony, na ktorých dominujú brezy (Betula 
utilis), zmesi okrasných tráv (Miscanthus sinensis, Deschampsia flexuosa, Penn-
isetum alopecuroides a Imperata cylindrica) a trvaliek (Geranium sanguineum, 
Phlox subullata a Vinca minor). Vďaka použitiu rôznej hrúbky substrátu a auto-
matickému zavlažovaciemu systému vegetácia prosperuje. Na podporu biodi-
verzity v meste je tu osadený včelín s viac ako 300 000 včelami.
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Fasády nákupného centra majú špeciálne navrhnuté vertikálne zelené steny, 
integrované do architektonického plášťa budovy. Vysadené pásy tento povrch 
diverzifikujú a robia ho vizuálne atraktívnejším. Použité druhy trvaliek sú vhodné 
pre danú klimatickú oblasť : Festuca glauca a Pachysandra terminalis. Zelené 
steny sú vyrobené zo 690 kusov panelov, osadených z viac ako 11 000 rast-
linami. Automatický zavlažovací systém je riadený online, čo umožňuje diaľkové 
ovládanie zavlažovania a aktuálne reagovanie na teplotné výkyvy počas celého 
roka. Dažďová voda z Wroclavie sa zbiera a následne využíva na zavlažovanie 
zelených striech a vertikálnych záhrad.

Hudobné divadlo Capitol v rámci rekonštrukcie v roku 2013 vybudovalo vo 
svojich priestoroch zelenú terasu, miesto na posedenie a relax v kaviarni, čítanie 
novín alebo kníh so zaujímavým výhľadom na živú zelenú stenu s rozlohou 
240 m2. Pred touto vertikálnou záhradou sa nachádzajú ležadlá na relaxáciu 
- s hudobným podmazom. Vertikálny závesný systém je založený na plstených 
vreckách naplnených substrátom, pod automatickým závlahovým systémom, 
ktorý súčasne dávkuje hnojivá. Vysadených je 5 700 interiérových rastlín.

NETRADIČNÝ PRÍSTUP

Samospráva mesta Wroclaw má veľký podiel na týchto úspešných realizáciách. 
Ekologický stavebný úrad a Oddelenie trvalo udržateľného rozvoja sa aktívne 
venujú ekologizácii mesta a vnášaniu zelene do neho. Príkladom je vertikálna 
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Wrocław bolo prvé mesto v Poľsku, ktoré prijalo nariadenie týka-
júce sa „Oslobodenia od dane z nehnuteľností pre obytné priestory 
ako súčasť projektu na zintenzívnenie vytvárania zelených plôch v 
meste Wroclaw”. V septembri 2015 toto uznesenie schválené na 
Mestskom zastupiteľstve. Dokument stanovuje zníženie dane z 
nehnuteľností pre tých, ktorí sa rozhodnú vytvoriť verejnú zelenú 
strechu alebo vertikálnu záhradu na budove.

záhrada Mestského úradu, ktorá bola založená v roku 2014. Kvôli nízkej budove 
a povojnovým podzemným priestorom bolo vytvorenie zelenej steny jedinou
možnosťou, ako ozeleniť priestor. Založené vertikálne záhrady nielen zvyšujú 
estetickú hodnotu átria, ale aj podporujú zelenú politiku mesta. Zároveň 
výrazne redukujú hluk vo vnútri budovy.

Vysadených bolo viac ako 6 500 ks rastlín, pričom vegetačné panely tvoria 
geometrický vzor o rozlohe 100 m2. Týmto prístupom sa Mestská radnica 
vo Wroclaw stala prvou radnicou v Poľsku so zelenou fasádou a uplatnením 
netradičných foriem zelene na svojej budove.

V meste však môžeme nájsť viacero inovatívnych riešení. Napríklad Boulevard 
Xawery Dunikowski, sa nachádza na južnom brehu rieky Odry. Jeho atmosféru 
dotvára 94 nových vysadených listnatých stromov, 210 živých plotov, viac ako 
368 kusov viniča, 8148 kusov krokusov, 6128 kusov okrasných tráv a viac ako 
9481 m2 nových trávnikov.

Príkladným sídliskom je Angel River Housing Estate - ktorého biologicky 
aktívne oblasti (strešné záhrady) zahŕňajú 50% celkovej plochy striech.

Mesto Wroclaw, však má ďalšie ambície implementácie rôznych foriem zelene 
v meste, ktoré budú
realizované v blízkej budúcnosti.

V súčasnosti sa na 
bulvári Xawery Duni-
kowski nachádza 94 
listnatých stromov, 
210 živých plotov, 
viac ako 368 sadeníc 
viniča, 8,148 kusov 
krokusov, 6,128 
kusov okrasných tráv 
a viac ako 9,481 m2 
nových trávnikov.
Foto: Joanna Mazur-
Czarnecka.
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